
VEDTAKSPROTOKOLL 
 
fra Arbeiderpartiets 64. ordinære landsmøte 18. – 21. april 2013 i Oslo Kongressenter, 
Folkets Hus, Oslo. 
 
 
Torsdag 18. april: 
 
SAK 1 – ÅPNING 
 
Landsmøtet startet kl. 1130 
 
b) Godkjenning av innkallingen 
 

Innkallingen til det 64. ordinære landsmøte av 30. juni 2012 ble tatt opp til 
godkjenning. 
 
Vedtak: Enstemmig godkjent. 
 

c) Godkjenning av sakslista 
 

Følgende forslag til saksliste ble tatt opp til godkjenning: 
 

I henhold til partiets vedtekter fremmer sentralstyret følgende forslag til saksliste for 
det 64. ordinære landsmøte; 

 
1. Åpning 
2. Konstituering 

a) Godkjenning av fullmaktene 
b) Godkjenning av innkallingen 

    c) Godkjenning av sakslista 
      d) Godkjenning av arbeidsordning 

e) Valg av ordstyrere, sekretærer og komiteer 
3. Innstilling om Beretningen 
4. Innstilling fra Kontrollkomiteen 
5. Innkomne forslag 
6. Vedtektsendringer 
7. Den politiske situasjon 
8. Arbeiderpartiets program for perioden 2013 - 2017 
9. Stortingsvalget 2013 og arbeidet i partiorganisasjonen 
10. Redaksjonskomiteenes innstillinger 
11. Valg 
12. Avslutning 

 
Vedtak: Enstemmig godkjent. 

 
 
d) Godkjenning av arbeidsordningen 
 

Forslag til arbeidsordning for Arbeiderpartiets 64. ordinære landsmøte 
 
Landsmøtet er åpent for presse og etermedier. Partimedlemmer har adgang til å følge 
forhandlingene fra tilhørerplass mot framvisning av spesielt adgangskort. 
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Etter innstilling fra Landsstyret fastlegger Landsmøtet selv planen for 

gjennomføring av møtet jfr. vedtatt saksliste og kjøreplan. 

Det velges fire ordstyrere som vekselvis etter avtale seg i mellom leder landsmøtets 
forhandlinger. Ønsker den fungerende ordstyrer ordet i debatten, skal vedkommende 
overlate ordstyrerplassen til en av de andre ordstyrerne. 
 
Til å føre forhandlingsprotokollen velges tre sekretærer. I protokollen skal innføres de 
saker som behandles, alle forslag som framsettes og de beslutninger som fattes med 
angivelse av antall stemmer for og i mot når det foretas opptelling. Fullmaktskomiteen 
presenterer sin innstilling i plenum, eventuelle endringer i fullmaktene under 
landsmøtet blir referert fra dirigentene. 
 
Forhandlingsprotokollen fra Landsmøtet godkjennes av Sentralstyret etter innstilling 
fra partikontoret.  
 
Landsmøtet gjennomføres som plenumsmøte. 
  
Taletid 
1. Debatter  
Det blir tildelt taletid til de fylkesvise delegasjonene i debattene som gjennomføres 
som plenumsmøte. Taletiden blir beregnet ut fra total taletid fordelt på delegasjonene 
etter størrelse. Delegasjonene står fritt til å fordele taletiden (lik taletid for alle 
delegater = 3 minutter) på sine medlemmer av delegasjonen (inkl. det respektive 
fylkespartis landsstyrerepresentanter).  
 
2. Innkomne forslag, redaksjonskomiteenes innstillinger mv. 
Representantene har rett til å ta ordet to ganger i samme sak, med henholdsvis tre og 
to minutters taletid. 
Ordstyrerne har rett til å fremme forslag om begrenset taletid og forslag om strek med 
de inntegnede talere. Det skal skje når det er nødvendig for å holde vedtatte 
tidsrammer. Det forutsettes at vedtak om begrensning av taletiden - så lang råd er - 
innebærer at de representanter som står på talerlista får samme tid til disposisjon. 
Representanter som forlanger ordet til arbeidsordningen gis inntil ett minutts taletid til 
den enkelte sak. 
 
 
Framlegg av forslag 
Alle forslag skal framlegges skriftlig til ordstyrerne og være undertegnet med 
forslagsstillerens representantnummer, navn og fylke. Etter at det er vedtatt strek kan 
ikke nye forslag framsettes eller allerede framsatte forslag trekkes. 
 
Avstemninger 
Dersom noen krever det skal valgene foregå ved skriftlig avstemning. Avstemninger 
foregår ordinært ved håndsopprekking. Landsmøtet kan imidlertid beslutte at en 
avstemning skal foregå ved navneopprop.  

 
Vedtak: Enstemmig godkjent.  
 

SAK 2 – KONSTITUERING 
 
 
e) Valg av møtefunksjonærer og komiteer 
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Møtefunksjonærer 
 

Dirigenter 
Dag Terje Andersen    Vestfold 
Tom Tvedt     Rogaland 
Sonja Steen     Nordland 
Hedda Foss Five    Telemark 
 
Sekretærer 
Thomas Langeland Jørgensen  Hedmark 
Abdullah Alsabeehg    Oslo 
Line Vennesland    Aust-Agder 
 
Vedtak: Dirigenter og sekretærer valgt som innstillingen. 
 
 
 
 

Minnemarkering: 
 

Program 
 

Minnetale 
v/partileder Jens Stoltenberg 

 
Musikalsk meditasjon 

 
Til Ungdommen 

- de tre første versene leses 
-  de fire siste versene synges 

 
Musikalsk mellomstikk 

 
Opplesing av navn 

 
De unge slekter 

Instrumental fremføring på trompet 
 
 

Medvirkende: 
Mattis Hermann Nyquist 

Jojje Wadenius, gitar 
Steffen Isaksen, synth 

Trond Sagbakken, trompet 
Åse Kleveland 

 
Kunstnerisk ansvarlig: Åse Kleveland 

 
  
Minnetale v/Jens Stoltenberg: 
 

Jeg vil be alle om å reise seg. 
I tiden som har gått siden vi møttes sist, har flere av våre gått bort. 
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Aase Bjerkholt var en av pionerene i norsk arbeiderbevegelse. I 1955 ble hun landets første 
statsråd for familie og forbrukersaker.  
Hun ledet kvinnebevegelsen, og deltok i sentralstyrets arbeid i mange år. Senest i 2005 var 
Aase delegat på Arbeiderpartiets landsmøte.  
Som person var Aase Bjerkholt stillferdig, men tydelig. Slik var hun også i sitt rike politiske 
liv.  
Hun arbeidet utrettelig for å bedre barnefamilienes kår, og for at det skulle bli mulig for 
kvinner å kombinere arbeid og familie.  
# 
Eivind Bolle var en bauta, og et fyrtårn for kysten. Som fiskeriminister i åtte år la han 
grunnlaget for en moderne, bærekraftig norsk fiskeripolitikk. Han var fiskeriminister da Norge 
innførte 200 mils økonomisk sone i 1977. 
Eivind Bolle kom fra enkle kår i Lofoten, men endte opp ved Kongens bord. Ingen andre 
fiskeriministre har sittet så lenge som Eivind Bolle.  
# 
Bjørn Skau var justisminister i den første regjeringen til Gro Harlem Brundtland fram til 
valget i 1981.  
Han var politisk sekretær og senere statssekretær i Sosialdepartementet, nestformann i AUF 
og leder i Buskerud Arbeiderparti. 
# 
Med tidligere hovedkasserer i LO, Bente N. Halvorsens bortgang, har arbeiderbevegelsen 
mistet en ryddig og sterk tillitsvalgt.  
Hun var i mange år et respektert medlem av Samarbeidskomiteen LO/Arbeiderpartiet. 
# 
Tidligere miljøvernminister Siri Bjerke, døde så altfor tidlig, bare 53 år gammel. I 1979 ble 
hun valgt inn i AUFs sentralstyre.  
Som leder av Arbeiderpartiets utredningssekretariat, bidro hun til fornyelse av politikken med 
faglige tyngde og integritet.  
Som menneske ga hun av sin varme, og sin grenseløse omsorg for andre. 
# 
Vår bevegelse har mistet flere andre som har gitt av seg selv til fellesskapet. 
Tidligere stortingsrepresentanter og høyt respekterte tillitsvalgte som Alfred Henningsen, 
fra Troms,  
Rolf Nilssen, fra Troms,  
Kjell Bohlin, fra Telemark,  
Georg Jacobsen, fra Hordaland,  
Marie Jorunn Brenden, fra Oppland,  
og tidligere vararepresentant Sten Bjørnø fra Vestfold.  
 
Tidligere statssekretær og min mor, Karin Stoltenberg,  
tidligere statssekretær, Paul Øistein Engstad,  
tidligere statssekretær og veidirektør, Eskild Jensen,  
og tidligere fylkessekretær i Rogaland, Inge Staalesen.  
 
De satte preg på Arbeiderpartiet med kunnskap, klokskap og gode råd. 
 
Tidligere 1. sekretær i LO, Liv Buck, var den første valgte kvinne i LOs toppledelse. Hun 
viste et sterkt engasjement for arbeiderkulturen og for pensjonistene. 
Odd Isaksen, tidligere formann i Norsk Bygningsarbeiderforbund. Han var medlem i LO-
sekretariatet, og kjent som en myndig dirigent på flere LO-kongresser.  
Tidligere leder av LOs juridiske avdeling, Bjørn Kolby, var ansatt i LO i 36 år. Han var en 
høyt ansett jurist med integritet og engasjement. 
# 
Vi minnes også flere av våre høyt respekterte ordførere. 
Lisbeth Lofthus Gabrielsen fra Fet,  
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Aksel Eng fra Nord-Fron  
og Olaug Grønseth Granli fra Gol gikk bort midt i sitt virke. 
# 
Flere tidligere ordførere har også gått bort:  
Kristine Broch Johansen i Tana,  
Bjørn Bogfjellmo i Grane,  
Helge Føreland i Drangedal,  
Barbara Eriksen Breuer i Skedsmo,  
og Jorunn Buer i Enebakk. 
 
Med tidligere fylkesordfører i Finnmark, Evy-Ann Midttuns bortgang, mistet Finnmark en 
markant fylkespolitiker. 
# 
Vi minnes også tidligere ansatte i vår bevegelse. 
Kontorsekretær i Bergen Ap i 32 år, Kirsten «Kiss» Johnsen,  
politisk rådgiver i stortingsgruppen, Kai Aspheim,  
tidligere organisasjonssekretær i Oslo Arbeiderparti, Freddy Pedersen  
og tidligere journalist i Aktuelt Perspektiv, Heidi P. Johnsen. 
# 
Tidligere leder i Vestfold Ap og landsstyremedlem, Hans Hjerpekjøn,  
tidligere leder i Sør-Trøndelag Ap, Per Aasen  
og tidligere leder i AOF, Jan Helland-Olsen. 
# 
Kommunestyremedlem i Grong, Einar Olav Vie,  
varaordfører Ola Aursand, Frosta,  
fylkestingsrepresentant Jan Olav Markussen, Modum,  
og fylkestingsmedlem Dag Lyseid, Meråker. 
# 
Tidligere sentralbanksjef og mangeårig partimedlem Hermod Skånland og tidligere 
skøyteløper Roald Aas, har også gått bort i perioden. 
Da Hjalmar Andersens gikk bort, mistet Norge en ambassadør for livsglede og troen på det 
gode i mennesket. Samtidig mistet Arbeiderpartiet en kjær støttespiller, og en ambassadør 
for troen på fellesskapet.  
Jeg ber landsmøtet minnes alle dem som har gått bort i takknemlighet. 
# 
Den 22. juli 2011 mistet 77 mennesker livet i en ugjerning rettet mot våre ideer, vår politikk. 
Vi ble rammet der det gjør aller mest vondt.  
På Utøya ble 69 livslinjer brutt. 
69 av våre vil aldri mer få oppleve en morgendag.  
I snart to år har vi savnet dem.  Like lenge har vi delt familienes sorg. 
I dag skal vi minne hverandre om at drømmene de delte, lever. 
Våre drømmer om rettferdighet, mangfold og fred. 
De tåler alt. De kan aldri dø. 
 
 

 
 
 
Pause fra 1210   
 
Landsmøtet åpnet kl. 1330 med et kulturelt program med Kurt Nilsen med band. 
 
Helga Pedersen takket de medvirkende og overrakte en langstilket rose til hver. 
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Jens Stoltenberg ønsket velkommen til landsmøtet. 
 
Kjære alle sammen 
 
Velkommen til Arbeiderpartiets landsmøte.  
 
Kontrolleres mot framføring, det talte ord gjelder.      
 
 
Kjære alle sammen!   
- delegater, gjester, tilhørere og presse.   
 
Velkommen til landsmøte, velkommen til fire dager som vil forandre Norge. 
     
I 125 år har landsmøtene i Arbeiderpartiet vært en drivende kraft for å utvikle det norske 
samfunnet og den norske modellen. 
   
Vi har forandret, forbedret, forsterket og skapt trygghet for at hver enkelt skal få leve ut sine 
drømmer, få sin frihet. 
     
Jeg har snart vært på 20 landsmøter over fire tiår. Alle har vært ulike. Vi har diskutert 
Europa, olje, pappaperm, fylkesveier og pelsdyr. Noen ganger har det vært strid om politikk 
og viktige verv. Andre ganger har det vært full enighet. Noen saker har jeg vunnet, andre har 
jeg tapt.     
 
Likevel, det som står igjen etter hvert eneste landsmøte jeg har vært på, er kraften vi skaper 
sammen. Kraften, og viljen til å forandre det bestående. 
     
Slik skal også dette landsmøtet bli. Men det vil være noe mer. Dette landsmøtet, det 64. i 
rekken, skal peke ut vår vei ved et tidsskille i norsk politikk.   
 
I høst er det stortingsvalg. For første gang vil valget stå mellom en regjering ledet av 
Arbeiderpartiet, og en regjering til høyre for Høyre.     
 
I vår 125-årige historie har dette aldri skjedd før.     
 
Før har det handlet om et borgerlig alternativ som vendte seg politisk inn mot sentrum.   
Det nye ved dette valget er at Høyre og Fremskrittspartiet har avklart at de vil regjere 
sammen. 
     
Det betyr at de skal utforme politikken der, i skjæringspunktet mellom Høyre og 
Fremskrittspartiet. Det betyr at vi står foran et historisk retningsvalg. Mye står på spill.     
 
Valget vil handle om trygg økonomisk styring, eller usikkerhet for norsk økonomi. Det vil 
handle om et rettferdig Norge der alle bidrar, eller mer til de som har aller mest fra før.  
 
En god skole for alle, eller privatisering av skolen.   
En politikk for et ryddig arbeidsliv, eller svekket stillingsvern og flere midlertidige ansettelser.   
Internasjonal solidaritet, eller kutt i bistanden til verdens fattige. 
     
Og valget vil handle om hvorvidt vi skal ha en regjering som tar klimatrusselen på alvor, eller 
en regjering som ikke en gang makter å bli enige med seg selv om det i hele tatt finnes et 
menneskeskapt klimaproblem.     
Valget i høst vil kort og godt handle om hvordan vi skal møte vår tids store utfordringer, ute 
og hjemme. 
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Og det er helt avgjørende hvilken retning vi velger. Vår retning – rettferdighet, og frihet for de 
mange.  Eller deres – privatisering, og skattekutt for de få.     
 
Derfor er mitt budskap til dere i dag:   
 
Dette valget skal vi vinne.     
 
# 
 
Jeg vet at mange av dere har tvilt gjennom vinteren. Er det mulig å vinne når høyresidens 
forsprang er så stort? Svaret er ja. Det er absolutt mulig.     
 
Jeg sier ikke at det er sikkert at vi vinner. Jeg sier heller ikke at det blir enkelt. Det jeg sier, er 
at en tredje valgseier er innen rekkevidde.     
 
Jeg har vært med i Arbeiderpartiets ledelse i 20 år.  Gjennom fem stortingsvalg.   
 
Vi har ligget bak hver gang, men bare ett valg har vi tapt. Det var i 2001, og det var jeg i 
høyeste grad med på.   
 
I 1997 kan vi ikke si at vi vant, for Kjell Magne Bondevik ble statsminister. Men vi gikk kraftig 
fram de siste ukene før valget og fikk en oppslutning på 35 prosent. Og vi fikk regjeringsmakt 
også i den stortingsperioden.     
 
Så har vi vunnet tre valg. I 1993, 2005 og 2009. 
   
Spesielt husker jeg 1993. Da hadde vi 28 prosent på meningsmålingene i mai. På valgdagen 
i september fikk vi 36,9, vant valget og var mer enn dobbelt så store som Høyre. 
   
Så det jeg i hvert fall har lært av disse 20 årene, er at meningsmålinger ikke er valg. Og det 
er valgresultatet som avgjør. Ingen kan i april spå hvem som vinner i september.     
 
#     
 
Så jeg vet at vi kan vinne. Samtidig vet jeg at noen der ute tenker: Hadde det ikke vært 
spennende med et skifte nå? De synes politikken vår er kjedelig, og i fjor høst hørte vi at 
budsjettet vi la fram var godt for Norge, men det var ikke spennende nok.     
 
Vel, jeg erkjenner at det er mer spennende budsjetter i andre land. I Hellas, Italia og 
Storbritannia er statsbudsjettene mye mer spennende. Til og med i Sverige og Danmark er 
det mer spennende. Men politikk handler ikke om underholdningsverdien. Det er resultatene 
som teller. 
     
Husk på hva det «kjedelige» har gitt oss: Europas laveste ledighet, en historisk økning i 
kjøpekraften og et velferdssamfunn i verdensklasse. 
     
Det er dette vi skal måles på. Politikk som skaper stabilitet, forutsigbarhet og trygghet. Vi vet 
at trygge mennesker våger mer, tør å følge sine drømmer, lever mer spennende.     
 
Mitt mål er ikke å styre landet på en underholdende måte. Mitt mål er å styre landet på en så 
uspennende måte at folk kan leve spennende liv.     
 
#       
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Så sier noen at det er på tide å slippe andre til fordi det ikke har skjedd noe under vårt styre, 
at vi ikke har gjennomføringskraft. Det er helt og totalt feil. Vi har gjennomført politikken vi 
gikk til valg på. Og vår politikk har gitt betydelige resultater. Det skal vi være stolte av.     
 
Og husk, det er ingen selvfølge at en regjering når målene den setter seg. Det vet de som 
kritiserer oss alt om. De er eksperter på å bryte løfter.    
 
Den forrige regjeringen lovte full barnehagedekning, men klarte det ikke. Vi lovte også full 
barnehagedekning, og gjennomførte det.     
 
De lovte bedre resultater i skolen. Resultatene falt. Under vår regjering går resultatene opp.     
 
De skulle sørge for et krafttak i pleie og omsorg, men det siste året de regjerte gikk antallet 
årsverk i pleie og omsorg ned. Det er under oss krafttaket har kommet, 22.000 nye årsverk 
fram til 2012.    
 
De lovte økt valgfrihet, men nektet å gi homofile rett til å gifte seg. Det var vi som ga de 
homofile den grunnleggende valgfriheten å gifte seg med den de elsker.     
 
De lovte en prosent av nasjonalinntekten til bistand, men brøt løftet. Vi oppfyller det.     
 
De lovte et krafttak for vei og bane, det ble det ikke. Bevilgningene økte bare med bare 2,5 
milliarder kroner. Vi har tatt krafttaket, og har økt bevilgningene med over 14 milliarder 
kroner. Nær seks ganger så mye. Og det var før den nye Nasjonal transportplanen.   
 
De truet med at det ville få dramatiske konsekvenser hvis vi vant, titusenvis av norske 
arbeidsplasser ville gå tapt. Vel, under oss har det blitt nesten 250 000 flere arbeidsplasser i 
privat sektor. Under dem ble det bare 26 000 flere. Vi klarte nesten ti ganger flere en dem. 
Og de sier at vi mangler gjennomføringskraft! 
 
Men rett skal være rett. Et viktig valgløfte greide de å innfri. I sine budsjetter kuttet de 
skattene med 30 milliarder kroner, med størst lettelser til de rikeste. Da ble det naturligvis 
mindre igjen til veier, sykehus og barnehage. Vi har hatt stor gjennomføringskraft nettopp 
fordi vi har brukt de store pengene på de store oppgavene.     
 
#     
 
Så spør noen hva vårt prosjekt er, hva er det dere vil, hvorfor ber dere om tillit i fire nye år?     
 
Den ene måten å svare på er verdiene våre, frihet, likhet og rettferdighet, som i alle år har 
drevet fram ny politikk i vårt grunnleggende prosjekt: Å skape et samfunn der alle, uansett 
bakgrunn, kan leve ut sine drømmer, et samfunn der vi gjør de store løftene sammen, fordi vi 
er sterkere sammen enn hver for oss.  
 
Dette prosjektet, kjære venner, går aldri ut på dato. Men det utfordres igjen og igjen. Av 
ekstreme strømninger, religiøse og politiske, av kyniske krefter som lukker øynene for andres 
nød, men også av vår egen bekvemmelighet. 
 
Når de fleste har det godt, er det lett å overse dem som faller utenfor. Vårt prosjekt er å 
skape fellesskap som er trygge nok til å inkludere alle, og sterke nok til å stå opp mot dem 
som vil brutalisere arbeidslivet, reversere kvinners rettigheter, eller sette utsatte grupper opp 
mot hverandre. 
     
Det handler ikke bare om Norge. I land etter land hisses det igjen til hat mot «de andre», 
jøder, muslimer eller kristne, de homofile og romfolket. 
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Høyrepopulistiske partier vokser i Europa, og ekstreme islamister sprer sitt hat. For meg går 
dette ut på ett.  Ekstremisme er ekstremisme, uansett farge, uansett religion. Det er 
ondskapens sirkel som sluttes. 
 
Vi sosialdemokrater må stå opp mot dette. Vi sto opp mot fascismen, vi sloss mot 
kommunismen, og nå skal vi bekjempe ekstremisme av alle slag. Vi vil aldri tillate totalitære 
krefter å vinne over demokratiet.       
 
#     
 
Det andre svaret på hva vårt prosjekt er, er å si noe så enkelt som at vi skal gjøre et godt 
land enda bedre.     
 
Norge blir jevnlig kåret til verdens beste land å bo i. Det er ingen selvfølge at vi klarer det, år 
etter år. Vi må ikke bli så historieløse at vi tror at skanser vi har vunnet, er vunnet en gang for 
alle. Noen ganger er det å forsvare det vi har oppnådd et stort og visjonært prosjekt. 
     
Vi trodde lenge at massearbeidsløsheten tilhørte 1930-tallet. Slik var det ikke. Se dere om i 
Europa!  Massearbeidsløsheten er tilbake.     
 
I dag, mens vi samles her i Folkets Hus, har 26 millioner europeere våknet opp til enda en 
dag uten arbeid. 26 millioner mennesker, lærere, ingeniører, snekkere, industriarbeidere og 
helsearbeidere, hver og en av dem minner oss om at det å forsvare lav arbeidsløshet ikke er 
et lite prosjekt. Det er et stort prosjekt.     
 
I mange europeiske land er en arbeidsløshet på tre prosent bare en fjern og uoppnåelig 
drøm, og åpenbart et visjonært prosjekt. I Norge er det virkelighet. Fordi vi vil det. Fordi vi har 
det som vårt viktigste politiske mål.     
 
Det er derfor vi sosialdemokrater sier nei når noen hevder at krisen i Europa snart er over 
fordi aksjekursene går opp. Det er helt feil. Krisen er ikke over når aksjekursene går opp. 
Krisen er over når arbeidsløsheten går ned. 
 
# 
 
Og så hører jeg at de norske resultatene, den norske modellen, nærmest har oppstått av seg 
selv. At den norske modellen er upolitisk. Slik er det ikke. Den er et resultat av politiske valg, 
av at noen har stått opp og forsvart en stor offentlig sektor, en jevn inntektsfordeling, sterke 
fagforeninger, et omfattende offentlig eierskap, og en moderne familie- og likestillingspolitikk. 
Dette er byggesteiner i det sterke norske fellesskapet, i den norske modellen.     
 
Og foran hvert valg har vi hørt fra høyresiden at hvis vi – Arbeiderpartiet – vinner valget, så 
tar vi Norge i gal retning.  Vel, se på de siste 80 årene.  Vi har ledet regjeringer i 60 av disse 
80 årene. Så det normale er at vi vinner valg, og at høyrepartiene taper valg. Ifølge dem må 
Norge ha gått i feil retning i 60 år!  Men likevel har vi fått et samfunn vi er enige om er bra. 
Jeg foreslår at vi fortsetter slik. Vi vinner valg og styrer, og de taper valg og klager. Så får vi 
det godt her i landet. 
     
#     
 
Den tredje måten å beskrive vårt prosjekt på er sakene våre, arbeid, skole og omsorg – 
utbygging av Intercity og fergefri E39 – de mange enkeltsakene, store og små, som i sum 
skal forandre Norge. Som peker ut vår retning de neste tiårene.     
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Og dere, når vi har vunnet valget i høst, skal vi ikke kaste bort én dag. Vi kommer til å legge 
fram nye forslag, ny politikk, i tur og orden. To barnehageopptak i året, flere mattetimer i 
ungdomsskolen, to tredjedeler av tippeinntektene til idretten, lovfestet rett til Brukerstyrt 
personlig assistent og flere ansatte i pleie og omsorg. I tillegg skal gjennomføre et nytt 
kulturløfte, og mye, mye mer.     
 
Jeg sier dette fordi noen spør hva vi vil gjøre på fire nye år, som vi ikke har fått gjort på de 
foregående åtte. De som spør, later som om politikk har en begynnelse og en slutt. Slik er 
det ikke. Hver ny dag i politikken er en ny mulighet. Fire år er nesten 1.500 blanke dager som 
kan fylles med vår politikk.     
 
Vårt viktigste løfte til velgerne er at det skal stå «Arbeid til alle» øverst på alle arkene vi skal 
fylle de neste 1.500 dagene. Skal vi lykkes med arbeid til alle, må vi ha et konkurransedyktig 
og lønnsomt norsk næringsliv. Derfor skal vi fortsette å holde orden i norsk økonomi, skape 
gode vilkår for bedriftene, fortsette å forenkle, og legge til rette for nyskaping, for gründerne, 
for de som vil satse.     
 
Vi skal investere i kunnskap og forskning. I framtid. Og vi skal gjøre noe veldig viktig, legge 
fram en tiårig langtidsplan for forskning. Slik vil vi skape økt forutsigbarhet og langsiktighet 
for forskningen. 
     
Og vi skal investere i samferdsel. I vei og bane, havner og tuneller. Vi skal investere mer enn 
noensinne, over 500 milliarder kroner det neste tiåret, og vi skal bygge over hele landet. 
 
Vår politikk, orden i økonomien, ny kunnskap og bedre infrastruktur, gjør Arbeiderpartiet til 
næringslivets parti.     
 
#     
 
En annen hovedsak for Arbeiderpartiet er skole. Er det noe som har gjort inntrykk på meg, så 
har det vært å møte mennesker som Einar Gerhardsen og Trygve Bratteli. De ble noen av 
landets største nasjonale strateger, noen av våre viktigste politiske ledere, men hadde lite 
skolegang. De var desto mer opptatt av at generasjonene etter dem skulle få det. 
     
Derfor handlet de første tiårene etter krigen mye om å bygge ut skolen, grunnskolen, 
videregående skoler, høyskoler og universiteter. Før var utdanningen for de få.  Nå ble den 
for alle. Vår bevegelse skapte en utdanningsrevolusjon.     
 
Men etter hvert, ikke minst på 1990-tallet, vokste det fram en uro. Ja, alle fikk utdanning, 
men var kvaliteten god? Lærte elevene nok? Vi hadde mange spørsmål, men få svar. Vi 
manglet gode metoder for å måle resultater.     
 
Det var denne uroen som gjorde at Gudmund Hernes og Arbeidspartiets regjering på 1990-
tallet meldte Norge på internasjonale undersøkelser for å måle kvalitet i skolen. Så kom 
resultatene, og svarene vi fikk var svært alvorlige. Ikke bare viste undersøkelsene at nivået i 
norsk skole var lavt, men det var fallende. 
     
Det var slike funn som gjorde at vi i 2000 tok initiativ til et lønnsløft for lærerne, 50.000 kroner 
over to år, og nedsatte kvalitetsutvalget for grunnopplæringen. Utvalget ble fulgt opp av 
Bondevik-regjeringen, og det var bred enighet i Stortinget om kunnskapsløftet. 
     
Men vi vet jo at en ting er å vedta planer i en stortingsmelding. Noe ganske annet er å gjøre 
dem til virkelighet i skole-Norge. Det ble vår oppgave da vi overtok i 2005.  Å gjennomføre 
kunnskapsløftet i norsk skole.   
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Det har vi gjort. Vi har styrket lærerutdanningen, og økt antall lærere med 6.600, gitt penger 
til å pusse opp hundrevis av skolebygg, økt timetallet i norsk, matematikk og engelsk, og 
gjort skolebøkene gratis. På denne måten har vi gitt lærerne og skolens folk nye og bedre 
verktøy.    
 
Nå kommer resultatene. Nedgangen i norsk skole er snudd til framgang. Vi har fått flere 
undersøkelser som viser at nivået og kvaliteten øker. Resultatene varierer fortsatt, og vi er 
ikke fornøyd. Men retningen er riktig. Norske elever leser og regner bedre enn før, og våre 
tiåringer er nå best i Norden i matematikk. 
 
I 2001 lå 12 prosent av fjerdeklassingene under det fagfolk kaller laveste mestringsnivå i 
lesing. Det vil si at de sliter alvorlig med å lese. I dag er tallet redusert til fem prosent. Jeg 
sier ikke at fem prosent er tilfredsstillende, men retningen er riktig.     
 
Og viktigst av alt. Bak hver prosent, bak hver promille, skjuler det seg små mennesker. Ni- 
og tiåringer som før gruet seg til norsktimene, og som nå kan glede seg. Hver eneste en av 
de små vi hjelper er en stor politisk seier.     
 
De neste fire årene skal vi forsterke den fine framgangen i skolen. Det vil handle om lærere, 
elever og skolebygg.     
 
Vi skal gi flere lærerne mer etter- og videreutdanning, og gjøre hverdagen enklere for dem. 
Det skal vi blant annet gjøre ved å ansette flere yrkesgrupper som kan avlaste lærerne, og 
ved å kutte i skolens papirmølle. Vi har nettopp varslet en lovendring som fjerner 50.000 
rapporter som i dag spiser opp tiden lærerne skal bruke på elevene. I tillegg vil vi fra 2014 
innføre nye kompetansekrav. Læreren må ha relevant fagkompetanse for å undervise.       
 
For elevene skal vi gjennomføre et lese-, skrive- og regneløfte. De som trenger det, skal få 
ekstra hjelp raskt, og de aller flinkeste skal få følge undervisning og ta eksamen på et høyere 
nivå.     
 
Og vi skal vise i praksis at vi står for nulltoleranse for mobbing. Vi vil innføre sanksjoner mot 
skoler som ikke løser mobbesaker. Om kort tid legger regjeringen fram et lovforslag som 
letter bevisbyrden for elever som føler seg mobbet.  Samtidig forlenger vi foreldelsesfristen i 
straffesaker om mobbing i skolen fra to til fem år.     
 
Vårt mål – vår drøm – er en skole der ingen barn mobbes.     
 
Hundrevis av norske skoler er pusset opp. Men noen steder er det fortsatt bedre luft på 
kjøpesenteret enn på skolen. Sånn kan vi ikke ha det.  Arbeiderpartiet vil gi økt statlig støtte 
til opprustning av skolebygg, og skoler som ikke er i forsvarlig stand må stenges.     
 
Det aller viktigste vi skal gjøre de neste fire årene er å slå ring om fellesskolen. Når det 
gjelder skole, har Norge og Finland nå tre ting felles. Vi satser på fellesskolen, vi tror ikke på 
privatisering, og vi får gode resultater i de internasjonale undersøkelsene. Finland er fortsatt 
bedre enn oss, men vi går fram.  
 
Vårt alternativ er å satse på skolen som vinner fram i de internasjonale undersøkelsene, den 
norske fellesskolen.     
 
Vi vet at kvalitet i skolen koster. Gode lærere, skolebygg og læremidler har en pris. En 
milliard i skattekutt tilsvarer om lag 1.600 lærere. For oss er valget enkelt. Vi velger flere 
lærere framfor skattekutt til de aller rikeste. 
     
#   
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Skole er å investere i framtid, men vi må aldri glemme at noe av det fineste med 
velferdssamfunnet er evnen til å ta vare på dem som trenger pleie og hjelp, yngre og eldre. 
Vi kan alle komme dit, en dag er det vi som trenger fellesskapets sterke rygg.     
 
For noen år siden satte vi oss store og ambisiøse mål. Vi spurte oss selv, hva er det som 
trengs for å gi bedre omsorg? Jo, flere ansatte, mer kompetanse og flere plasser.     
 
Derfor sa vi at vi skal ha 12.000 nye årsverk i pleie og omsorg innen 2015. Vi ligger foran 
skjema. Så satte vi oss som mål å trappe opp kompetansen hos de ansatte, og få flere leger 
på sykehjemmene.  Også der er vi i rute, men ikke i mål. Vi må ansette flere, bygge mer 
kompetanse.   
 
Vi satte som mål å gi støtte til 12.000 heldøgns plasser på sykehjem og i omsorgsboliger. 
Det målet er innen rekkevidde. Så satte vi oss som mål å bygge dagtilbud for mennesker 
med demens. Her går utbyggingen for sakte. Vi må gjøre mer, og det skal vi. Vi er ikke en 
regjering som går fra halvgjort arbeid. Vi øker innsatsen, og deretter vil vi lovfeste 
kommunenes plikt til å gi dagtilbud til demente.     
 
# 
 
I tillegg til å bygge plasser, må vi være opptatt av kvaliteten i omsorgen. Det handler om 
forhold som å sikre en normal døgnrytme, ordentlig mat, at de eldre kommer seg ut i sosiale 
aktiviteter, at de fortsatt kan ha kontakt med venner og familie, og at de vet hvem som skal 
komme hjem til dem og gi dem pleie.     
 
Mange kommuner får det til. Vi må lære av dem. Vi må lære av de frivillige, og ikke minst, vi 
må lytte til de eldre, tilpasse oss, være fleksible. Mange av framtidens eldre vil være friske og 
aktive.  Andre vil trenge mye hjelp. Vår eldrepolitikk skal ta hensyn til dette mangfoldet, de 
individuelle behovene. 
 
Dette, og mye mer, vil dere høre mer om i stortingsmeldingen «Morgendagens omsorg», 
som regjeringen legger fram i morgen. 
 
#     
 
Når det gjelder sykehusene er målet klart. Flere skal få behandling, og de skal få bedre 
behandling. Tidligere var Norge midt på treet i overlevelse for hjerteinfarkt og hjerneslag. Nå 
er vi helt i verdenstoppen. For kreft er vi i Europa-toppen. Det skyldes at vi har bevilget mer 
penger, men det skyldes også at fagmiljøene har utviklet seg, og at vi har tatt vanskelige og 
pinefulle valg.     
 
Vi har gjennomført en helt ny arbeidsdeling mellom sykehusene. I dag gir vi moderne 
akuttbehandling mot hjerteinfarkt ved seks sykehus, og avanserte kreftoperasjoner ved noen 
få. Nå kan leger, sykepleiere og sykehus spesialisere seg, og bli blant verdens beste.     
 
De neste fire årene skal vi få til enda mer, bevilge mer, og få til en enda bedre arbeidsdeling 
sykehusene i mellom.     
 
Det vi ikke skal gjøre, er å privatisere for privatiseringens skyld. Eller kaste bort tid og energi 
på enda en debatt om organiseringen av sykehusene.  
 
Vår politikk - vår retning - er å bruke penger og ressurser på det viktigste, pasientene og 
fellessykehusene. 
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#     
 
Både i eldreomsorgen og ved sykehusene må vi ta i bruk nye og bedre løsninger, digitale 
kjernejournaler, e-resepter, fallsensorer, bedre trygghetsalarmer. Vi vil avbyråkratisere og 
forenkle for å gi bedre tjenester.  
 
De som trenger pleie skal få det, og de syke skal få hjelp. Men vi må ikke et øyeblikk tro at 
det ikke koster. God helse og trygg omsorg kommer til å koste mange milliarder i årene som 
kommer. For oss er valget enkelt – den regningen tar vi.     
 
#     
 
Kjære alle sammen,   
Som statsminister har jeg reist Norge på kryss og tvers i snart ti år. Jeg har møtt mennesker 
midt i sin dypeste krise. Jeg har besøkt bygder som er herjet av flom og storm, og snakket 
med eldre som ikke får den omsorgen de har krav på og andre som sliter. Slikt gjør dypt 
inntrykk.     
 
Slike møter minner meg på hvem vår bevegelse er til for. For oss handler politikk om å se 
dem som stanger hodet i systemet, gi enkeltmennesker hjelp, invitere utsatte grupper inn i 
fellesskapet. Hele vår idé bygger på det. Gjennom hele vår historie har vi gjort det. 
 
Men når jeg har reist rundt i Norge, er det også andre opplevelser som har satt varige spor. 
Overalt – over hele landet – har jeg møtt mennesker som tror på en framtid for kommunen 
sin, bedriften sin eller laget sitt. Gründere, ungdom, frivillige – optimistiske mennesker som 
starter egen bedrift, organiserer dugnad og tar på seg verv.     
 
Dette er mennesker som vet hva det betyr å bygge landet. Som stiller krav til seg selv og 
andre. Også til oss politikere. De forventer at vi skal handle, og ikke bare krangle.  De 
forventer at vi skal gjøre som dem, se alle mulighetene i det flotte landet vårt.     
 
Jeg er enig med dem. Og nå skal jeg dele et hjertesukk med dere.   
 
Jeg er så inderlig lei av Fremskrittspartiet og Høyres elendighetsbeskrivelse av Norge.  Av 
skolen, helsevesenet og næringslivet.     
 
De klager over en norsk skole i forfall. Jeg ser lærere og andre ansatte som bringer norske 
elever mot toppen. 
     
De roper igjen og igjen om krise ved norske sykehus. Jeg ser et kompetent personell, 
helsearbeidere, sykepleiere og leger, som gir oss et helsetilbud i verdensklasse. 
     
De sier at Norge taper kampen om framtidens jobber. Jeg ser gründere som satser, 55.000 
nye bedrifter bare i fjor, og en kø av mennesker som flytter hit fordi de har tro på Norge.     
 
Hvor lenge må vi høre på at høyrepartiene snakker Norge ned?  Landet vi er glade i, 
menneskene vi stoler på, alt det fine vi får til sammen.     
 
Vår vei er en annen. Vi vil snakke opp dem som bygger Norge. Se dem, gi dem støtte og 
lede an i dugnaden. 
 
Derfor - idet vi går inn i en valgkamp, og fram mot et av de viktigste i veivalgene siden krigen 
- gir vi dette løftet: 
 
Vi lover å stå opp for landet vårt.  
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Vi vil skape nye drømmer.  
Vi skal ta Norge videre.     
 
I fire nye år!    
 
Takk for oppmerksomheten.   
 
 
Herved erklærer jeg Arbeiderpartiets 64. ordinære landsmøte for åpnet.  
 
Pause kl. 15.10 
 

 

 
Møtet ble satt igjen kl. 16.00. 
 
 
Dirigentene setter møtet. 
 
 
 
SAK 2 – KONSTITUERING 
 
 
e) Valg av møtefunksjonærer og komiteer 
 

Møtefunksjonærer: 
 

 
Fullmakts- og beretningskomite; 
 
Reidar Åsgård, leder    Hedmark 
Wenche Davidsen    Vestfold 
Siv Dagny Larssen Aasvik   Nordland 
 
Svein Bjørn Aasnes, sekretær  Partikontoret 
 
 
Redaksjonskomiteer – landsmøtet 
 
Redaksjonskomite for Programmet: 
 
Helga Pedersen, leder   Finnmark 
Bjørnar Selnes Skjæran    Nordland 
Tore Sandvik     Sør-Trøndelag 
Harald Schjelderup     Hordaland 
Masud Gharahkhani    Buskerud 
Maria Aasen-Svensrud   Vestfold 
Jon Ivar Nygård    Østfold 
Eirin Sund     Rogaland 
Live Rieber Mohn    Oslo 
Iver Erling Støen    Oppland 
       AUF 
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Kristine Nordenson Kallset, sekretær Partikontoret 
Øyvind Grøslie Wennesland, sekretær Partikontoret 
Kjetil Lund, sekretær    Regjeringen 
Amund Vik, sekretær    Stortingsgruppa 
 
Redaksjonskomite for Andre politiske saker: 
 
Terje Lien Aasland, leder   Telemark 
Martin Henriksen    Troms 
Skjalg Åkerøy     Nord-Trøndelag 
Olav Terje Bergo    Hordaland 
Rita Lekang     Nordland 
Åshild Kjelsnes    Sogn og Fjordane 
Nina Sandberg    Akershus 
Anne Karin Torp Adolfsen   Hedmark 
Tove Lise Torve    Møre og Romsdal 
Terje Ness     Vest-Agder 
       AUF 
 
Anders Kambo Tangerås, sekretær  Partikontoret 
Signe Brudeset, sekretær   Partikontoret 
Siri Holland, sekretær    Stortingsgruppa 
Inger Anne Ravlum, sekretær  Regjeringen 
 
Redaksjonskomite for Organisasjons- og vedtektssaker; 
 
Kjersti Stenseng, leder   Oppland 
Geir Waage     Sør-Trøndelag 
Aina Adriansen Munthe   Aust-Agder 
May Britt Lagesen    Nord-Trøndelag 
Mani Hussaini     Akershus 
Svein Tore Løkslid    Telemark 
       AUF 
 
Lotte Grepp Knutsen, sekretær  Partikontoret 
Bjørn Eriksen, sekretær   Partikontoret 
 
 
Vedtak: Møtefunksjonærer og komiteer enstemmig valgt.  
 
 

a) Godkjenning av fullmaktene   
Jens Stoltenberg ga ordet til fullmaktskomiteens leder, Reidar Åsgård, som la fram 
følgende innstilling: 
 

FULLMAKTKOMITEENS INNSTILLING 2013 
 
Fullmakts- og beretningskomiteen ble oppnevnt av Sentralstyret i møte 8. april 2013 i 
overensstemmelse med partiets lover, paragraf 6, punkt 4. Komiteen fikk følgende 
sammensetning: 
     

1. Reidar Åsgård – leder   Hedmark 
2. Wenche Davidsen   Vestfold 
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3. Siv Dagny Larssen Aasvik  Nordland 
   

 Svein Bjørn Aasnes  Partikontoret sekretær 
 
Fullmaktskomiteen har i møter den 17. april og 18. april 2011 kontrollert fullmaktene i 
henhold til landsstyrets vedtak i møte 29. – 30. januar 2013 om fordeling av 
landsmøterepresentantene, som er foretatt i overensstemmelse med partiets lover, paragraf 
6, punkt 2.  
 
Videre har komiteen gjennomgått fullmaktene som er sendt inn av fylkespartiene, slik partiets 
lover, paragraf 6, punkt 4 bestemmer. 
 
Følgende representanter har meldt forfall og vararepresentanter er innkalt og møter i deres 
sted: 
 
Forfall: Vararepresentant: 
049 Liv Vågslid Anne Nyeggen 
061 Rashid Nawaz Anders Dahl Bakken 
062 Ane Marte Nordvik Anna Elisabeth Uran 
088 Karin Siggerud Olsen Victoria Taaje 
092 Hans Petter Wahl Adolfsen Lasse Weckhorst 
103 Stig Sægrov Paul Andrè Limoseth 
131 Elin Nyland Hilde Hoff Håkonsen 
149 Stian Edvardsen Svein Gustaf Martinsen 
160 Terje Næss Even Sagebakken 
182 Harald Schjelderup Olav Magnus Hammer 
192 Liv Edel Mikkelsen Marianne Sandahl Bjorøy 
231 Rita Ottervik Sissel Trønsdal 
242 Ole Haugen Petter Bye 
257 Trine S. Hallem Lise Eriksen 
260 Odd Eriksen Kjell-Idar Juvik 
266 Grethe Bang Ida Lockert 
276 Hild Marit Olsen Helene Kaltenborn 
289 Fred Ove Flakstad August Hansen 
 
Ved åpningen av det 63. ordinære landsmøtet var det møtt fram 297 representanter med 
stemmerett av i alt 300 representanter, herav 18 vararepresentanter.  
 
Følgende representanter var ikke møtt fram ved åpningen kl. 13.00: 
144 Jannicke Andreassen, Telemark, permisjon torsdag 18. april fra møtestart til kl. 16.00 
109 Bård Steinar Tronhus, Oppland, ligger syk på hotellet, forfall hele torsdag 18. april 
271 Jann Arne Løvdahl, Nordland, forfall torsdag, deltar fra fredag morgen. 
 
Alle fylkespartiene har oppfylt kvoteringsbestemmelsene.  
 
 
Oslo, 18. april 2013 
 
I fullmaktskomiteen: 
 

Reidar Åsgård /s/   Wenche Davidsen/s/   Siv Dagny Larssen Aasvik/s/ 
 leder 
 

Svein Bjørn Aasnes /s/ 
sekretær 
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Vedtak: Fullmaktskomiteens innstilling godkjent. 
 
 
Følgende deltok på møtet: 
 
Østfold: 
001 Ole Haabeth 
002 Ellen Sofie Solbrække 
003 Tor Egil Brusevold 
004 Beate Henæs 
005 Stein Erik Lauvås 
006 Inger Jakobsen 
007 Svein Olav Agnalt 
008 Hanne Kristin Tollerud 
009 Jon-Ivar Nygård 
010 Mona Vauger 
011 Fredrik Bjørnebekk 
012 Cecilie Agnalt 
013 Sindre Lysø 
014 Ellen Simensen 
015 Ulf Lervik 
016 Hege Dubec 
 
Akershus: 
017 Martin Ludvigsen 
018 Siri Hov Eggen 
019 Anders Østensen 
020 Malin Lifvergren 
021 Mani Hussaini 
022 Kari Hauge 
023 Geir Sverdrup 
024 Gunvor Eldegard 
025 Ole Jacob Flæten 
026 Rita Hirsum Lystad 
027 Kjell Maartmann-Moe 
028 Ragnhild Bergheim 
029 Are Tomasgard 
030 Kirsti Nossum 
031 Øivind Sand 
032 Yvonne Schilling 
033 Stein Lie 
034 Kirsten Sandberg Natvig 
035 Ivar Eikanger 
036 Hilde Westhrin Thorkildsen 
037 John Harry Skoglund 
038 Marianne Riis Rasmussen 
039 Ina Rangønes Libak 
040 Ola Helmich Borchgrevink Pedersen 
041 Vilde Lofthus Rooth 
042 Dana Barzingi 
  
Oslo: 
043 Grete H. Haugdal 
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044 Siri Gåsemyr Staalesen 
045 Siri Ingeborg Fossheim 
046 Torunn Kanutte Husvik 
047 Prableen Kaur 
048 Fredrik Mellem 
049 Liv Vågslid 
050 Truls Wickholm 
051 Wenche Andrea Andberg 
052 Raena Aslam 
053 Didrik André Beck 
054 Ole Jacob Frich 
055 Rina Mariann Hansen 
056 Munir Jaber 
057 Per Klausen 
058 Per Anders Torvik Langerød 
059 Bjørn A. Lundberg 
060 Milla Mathisen 
061 Rashid Nawaz 
062 Ane Marte Nordvik 
063 Elvis Chi Nwosu 
064 Katrine Ore 
065 Merete Jørgensen Orholm 
066 Gard Realf H. Sandaker-Nielsen 
067 Juni Nyheim Solbrække 
068 Helge Stoltenberg 
069 Dag Einar Thorsen 
070 Bettina Thorvik 
071 Erling O. Turtum 
072 Ulrika von Sydow 
073 Vegard Grøslie Wennesland 
 
Hedmark: 
074 Stein Winther-Larssen 
075 Anne Karin Torp Adolfsen 
076 Gunn Randi Fjæstad 
077 Odd Erik Kokkin 
078 Bjørn Peter Sandmo 
079 Kaja Haugseth 
080 Anita Ihle Steen 
081 Reidar Åsgård 
082 Lise Selnes 
083 Morten Sandbakken 
084 Hilde Riseng 
085 Thomas Langeland Jørgensen 
086 Knut Hvithammer 
087 Turid Backe-Viken 
088 Victoria Taaje 
089 Anne H. Huse 
090 Jørn Øversveen 
091 Janne Lunaas 
092 Lasse Weckhorst 
093 Ronny Bekken Larsen 
094 Terje Andreas Hoffstad 
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Oppland: 

095 Iver Erling Støen 
096 Ane Tveiten 
097 Håkon Noren 
098 Iselin Jonassen 
099 Harald Tyrdal 
100 Hilde Elisabeth Brørby Fivelsdal 
101 Espen Johnsen 
102 Mette Haverstad 
103 Stig Sægrov 
104 Therese Alm 
105 Hans Oddvar Høistad 
106 Lisbeth Amundstuen Larsen 
107 Rune Støstad 
108 Ragnhild Sundheim 
109 Bård Steinar  
110 Linda Dahl Henriksen 
111 Vidar Eltun 
112 Hilde Kristin Holtesmo 
 
Buskerud: 
113 Roger Ryberg 
114 Sissel Hovland 
115 Niclas Tokerud 
116 Laila Gustavsen 
117 Erik Kaupang 
118 Anne Helene Sandum 
119 Masud Gharahkhani 
120 Nina Mjøberg 
121 Steinar Berthelsen 
122 Tonje Kristensen 
123 Vegard Eliassen Stillerud 
124 Mari Nymoen Eikre 
125 Vidar Lange 
  
Vestfold: 
126 Arve Høiberg 
127 Lozan Balisany 
128 Jonn Gunnar Lislelid 
129 Therese Ønvik Lorentzen 
130 Kim-Louis Balaska 
131 Elin Nyland 
132 Per Martin Aamodt 
133 Wenche Davidsen 
134 Arild Theimann 
135 Mette Kalve 
136 Maria-Karine Aasen-Svensrud  
 
Telemark: 
137 Hallgeir Ofte 
138 Lene Vågslid 
139 Sven Tore Løkslid 
140 Lise Wiik 
141 Jone Blikra 
142 Hanne Skretteberg 
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143 Vidar Stang 
144 Janicke Andreassen 
145 Hedda Foss Five 
146 Tom Rune Olsen 
147 Dag Jøran Myrvang 
148 Ingvild Leren Stensrud 
149 Svein Gustav Marthinsen 
150 Irene Bordier Haukedal 
 
Aust-Agder: 
151 Dag Eide 
152 Anne Merete Holmberg 
153 Sunniva Folgen Høiskar 
154 Aina Adriansen Munthe 
155 Tellef Inge Mørland 
156 Jon Rolf Næss 
157 Line Vennesland 
 
Vest-Agder: 
158 Odd Omland 
159 Anne B. Aglen Bystadhagen 
160 Terje Næss 
161 Anne Britt Fjellestad 
162 Jonny Liland 
163 Line Strisland 
164 Emma Martinovic 
 
Rogaland: 
165 Ruth Mariann Hop 
166 Torstein Tvedt Solberg 
167 Hege Haukeland Liadal 
168 Øystein Langholm Hansen 
169 Unn Therese Omdal 
170 Tom Tvedt 
171 Siv-Len Strandskog 
172 Jakob Bjelland Eriksen 
173 Torhild Pedersen 
174 Karl Gjedrem 
175 Eline Ekkjestøl Bruntveit 
176 Jone Laursen 
177 Ragnhild Bjerkvik 
178 Odd Stangeland 
179 Annelin Tangen 
 
Hordaland: 
180 Per Rune Henriksen 
181 Ruth Mari Grung 
182 Harald Schjelderup 
183 May-Brit Nordås 
184 Ronja Løseth Breisnes 
185 Øystein Hassel 
186 Monika Kvalavåg 
187 Olav Terje Normann Bergo 
188 Kristin Akselberg 
189 Lars Arne Nilssen 
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190 Jorunn Skåden 
191 Hans-Erik Ringkjøb 
192 Marianne Bjorøy 
193 Per Lerøy 
194 Linda Haugland Jondahl 
195 Magne Rommetveit 
196 Terje Mathiassen 
197 Kari Foseid Aakre 
198 Atle Kvåle 
199 Linn Kristin R. Engø 
200 Roger Pilskog 
 
Sogn og Fjordane:  
201 Åshild Høivik Kjelsnes 
202 Senea Sabanovic 
203 Ole Andre Aarvoll 
204 Kristin Maurstad 
205 Helge Robert Midtbø 
206 Karianne Torvanger 
207 Hilmar Høl 
208 Siri Sandvik 
209 Eivind Rinde 
210 Torunn Gauteplass Hønsi 
211 Håkon Myrvang 
 
Møre og Romsdal: 
212 Bjarne Storfold Elde 
213 Jon Aasen 
214 Fredric Holen Bjørdal 
215 Tove-Lise Torve 
216 Astrid Willa Eide Hoem 
217 Arve Baade 
218 Kjell Neergaard 
219 Else-May Botten 
220 Sissel Stokke 
221 Ottar-Jan Løvoll 
222 Sidsel Pauline Rykhus 
223 Siri Tøvik 
224 Anisa Ali Aden  
 
Sør-Trøndelag: 
225 Tore Sandvik 
226 Renate Tårnes 
227 Pål Sture Nilsen 
228 Berit Wold Fjelle 
229 Hanne Moe Bjørnbet 
230 Erlend Moen 
231 Sissel Trønsdal 
232 Geir Waage 
233 Ellen S. Reitan 
234 Lars Johan Strand Vitsø 
235 Thuy-Linda Ngoe Nguyen 
236 Sonia Kvam 
237 Jørgen Knapskog 
238 Ferhat Guven 
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239 Ogne Undertun 
240 Torun Skjervø Bakken 
241 Berit Flåmo 
242 Petter Bye 
243 Erling Lenvik 
244 Bente Estenstad 
245 Are Hilstad 
246 Marit Bjerkås 
247 Hjørdis Stuedal 
248 Lars Græsli 
 
Nord-Trøndelag: 
249 Anne Marit Mevassvik 
250 Joar Atle Håve 
251 Jorid Holstad Nordmelan 
252 Torfinn Aas 
253 Fanny Gausen 
254 Terje Sørvik 
255 Grete Bækken Mollan 
256 Skjalg Åkerøy 
257 Trine Synnøve Hallem 
258 Severin Lyngstad 
259 Rune Hallstrøm 
 
Nordland: 
260 Kjell-Idar Juvik 
261 Sonja Alice Steen 
262 Tomas Norvoll 
263 Lisbeth Berg-Hansen 
264 Eirik Sivertsen 
265 Rita Lekang 
266 Siv Dagny Larssen Aasvik 
267 Anette Davidsen 
268 Bård Anders Langø 
269 Jan Erik Arnøy 
270 Ida Maria Pinnerød 
271 Jann Arne Løvdahl 
272 Wenche Torill Arntzen 
273 Rune Edvardsen 
274 Ida Lockert  
275 Jarl-Håkon Olsen 
276 Hild Marit Olsen 
277 Arne H. Reiersen 
278 Finn-Obert Bentsen 
 
Troms: 
279 Martin Henriksen 
280 Tove Karoline Knutsen 
281 Sigmund Steinnes 
282 Lisa-Katrine Mo 
283 Tor-Inge Hoaas 
284 Elisabeth Steen 
285 Kjetil Bjørkelund 
286 Astrid Sylte 
287 Arne Nysted 
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288 Cecilie Terese Myrseth 
289 August Hansen 
290 Pia Svensgaard 
 
Finnmark: 
291 Runar Sjåstad 
292 Bente Haug 
293 Kristina Hansen 
294 Marianne Sivertsen Næss 
295 Robert Wilhelmsen 
296 Sigurd Jakola 
297 Ragnhild Kaski 
298 Roger Hansen 
299 Bjørn Johansen 
  
Svalbard: 
300 Christin Kristoffersen 
 
 
 
Sentralstyret: 
301 Jens Stoltenberg 
302 Helga Pedersen 
303 Raymond Johansen 
304 Anniken Huitfeldt 
305 Jan Bøhler 
306 Trond Giske 
307 Mette Gundersen 
308 Jan Davidsen 
309 Roar Flåthen 
310 Torgeir Eikstad Micaelsen 
311 Lubna Jaffery 
312 Anette Trettebergstuen 
313 Arve bakke 
314 Ingvild Kjerkol 
315 Marte Mjøs Persen 
316 Kjersti Stenseng 
317 Tone-Helen Toften 
318 Terje Lien Aasland 
319 Jonas Gahr Støre 
320 Cecilie Bjelland 
321 Eskil Pedersen 
 
Landsstyret: 
322 Signe Øye 
323 Thor-Erik Forsberg 
324 Sverre Myrli 
325 Nina Sandberg 
326 Libe Solberg Rieber-Mohn 
327 Abdullah Alsabeehg 
328 Bente Elin Lilleøkseth 
329 Per-Gunnar Sveen 
330 Gro Lundby 
331 Pål Helle 
332 Bjørn Tore Ødegården 
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333 Lise Christoffersen 
334 Sonja Mandt 
335 Tom Strømstad Olsen 
336 Christian Tynning Bjørnø 
337 Bjørg Tveito Lundefaret 
338 Inger Løite 
339 Robert Cornels Nordli 
340 Linda Verdal 
341 Helge Morris Nesheim 
342 Frode Berge 
343 Ruth Mariann Hop 
344 Sveinung Valle 
345 Jette Fugelsnes Christensen 
346 Nils P. Støyva 
347 Solveig Willis 
348 Bjørn Inge Ruset 
349 Else-May Botten 
350 Else Kristin Hansen 
351 Olav Huseby 
352 Robert Svarva 
353 May Britt Lagesen 
354 Bjørnar Selnes Skjæran 
355 Anna-Kristin Ljunggren 
356 Bjørn Inge Mo 
357 Helene Berg Nilsen 
358 Ingalill Olsen 
359 Alf Einar Jakobsen 
360 Åsmund Grøver Aukrust 
361 Marianne Wilhelmsen 
362 Heidi Persdatter Greiner Haaker 
363 Kjell Engebretsen 
364 Ann-Marit Sæbønes 
365 Asbjørn Kristoffersen 
 
Samarbeidskomiteen LO/Ap: 
366 Gerd Kristiansen 
367 Tor-Arne Solbakken 
368 Trine Lise Sundnes 
369 Tone Rønoldtangen 
370 Stein Reegård 
    
Stortingsgruppas styre: 
371 Martin Kolberg 
372 Marianne Martinsen 
373 Arild Stokkan-Grande 
374 Eirin Sund 
375 Gunn Karin Gjul 
376 Håkon Haugli 
377 Marianne Aasen 
378 Anne Marit Bjørnflaten 
379 Svein Roald Hansen 
 
Sametingsgruppa: 
380 Vibeke Larsen 
381 Ronny Wilhelmsen 
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Stortingsgruppa: 
382 Ingrid Bjørketun Heggø 
383 Kari Henriksen 
384 Tor Arne Strøm 
385 Jorodd Asphjell 
386 Lillian Hansen 
387 Steinar Gullvåg 
388 Irene Johansen 
 
Aps statsråder: 
Sigbjørn Johnsen 
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 
Anne-Grethe Strøm-Erichsen 
Rigmor Aasrud 
Grete Faremo 
Hadia Tajik 
Espen Barth Eide 

 
ooOoo 

 
Kl. 16.10 Debatt etter Jens Stoltenbergs innledning. 
 
Følgende hadde ordet i debatten etter partilederens innledning om den politiske situasjonen: 
(med 3 minutters taletid): 
 
 
1 Eskild Pedersen, AUF 
2 Vibeke Larsen, Sametingsgruppa 
3 Jon-Ivar Nygård, Østfold 
4 Gunvor Eldegard, Akershus 
5 Grete h. Haugdal, Oslo 
6 Bente Elin Lilleøkseth, Hedmark 
7 Bård Anders Langø, Nordland 
8 Lise Christoffersen, Buskerud 
9 Fredric Holen Bjørndal, Møre og Romsdal 
10 Tove Karoline Knutsen, Troms 
11 Torfinn Aas, Nord-Trøndelag 
12 Terje Næss, Vest-Agder 
13 Per Rune Henriksen, Hordaland 
14 Anette Trettebergstuen, Sentralstyret 
15 Torunn Gauteplass Hønsi, Sogn og Fjordane 
16 Arild Theimann, Vestfold 
17 Renate Tårnes,Sør-Trøndelag 
18 Alf Einar Jakobsen, Finnmark 
19 Ann Marit Bjørnflaten, Stortingsgruppas styre 
20 Ane Tveiten, Oppland 
21 Christian Tynning Bjørnø, Telemark 
22 Line Vennesland, Aust-Agder 
23 Roar Flåthen, LO hilste landsmøtet 
24 Nina Sandberg, Akershus 
25 Torgeir Eikstad Micaelsen, Sentralstyret 
26 Ole Jacob Frich, Oslo 
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27 Morten Sandbakken, Hedmark 
28 Siv Dagny Larssen Aasvik, Nordland 
29 Roger Ryberg, Buskerud 
30 Anniken Huitfeldt 
31 Tove Lise Torve, Møre og Romsdal 
32 Cecilie Terese Myrseth, Troms 
33 Ingvild Kjerkol, Sentralstyret 
34 Fanny Gausen, Nord-Trøndelag 
35 Emma Martinovic, Vest-Agder 
36 Hege Haukeland Liadal, Rogaland 
37 Kari Henriksen, Stortingsgruppa 
38 Ruth Mari Grung, Hordaland 
39 Håkon Myrvang, Sogn og Fjordane 
40 Mette Kalve, Vestfold 
41 Kjersti Stenseng, Sentralstyret 
42 Tore Sandvik, Sør-Trøndelag 
43 Sigurd Jakola, Finnmark 
44 Harald Tyrdal, Oppland 
45 Jakob Bjelland Eriksen, Rogaland 
46 Tellef Inge Mørland, Aust-Agder 
47 Rina Mariann Hansen, Oslo 
48 Ole Jacob Flæten, Akershus 
49 Kaja Haugseth, Hedmark 
50 Thuy-Linda Ngoe Nguyen, Sør-Trøndelag 
51 Iselin Jonassen, Oppland 
52 Stein Erik Lauvås, Østfold 
53 Anne Helene Sandum, Buskerud 
54 Anne Marit Mevassvik, Nord-Trøndelag 
55 Annelin Tangen, Rogaland 
56 Ingvild Leren Stensrud, Telemark 
57 Ulrika von Sydow, Oslo 
58 Anette Davidsen, Nordland 
59 Hans-Erik Ringkjøb, Hordaland 
60 Pål Sture Nilsen, Sør-Trøndelag 
61 Astrid Sylte, Troms 
62 Jon Aasen, Møre og Romsdal 
63 Lubna Jaffery, Sentralstyret 
64 Prableen Kaur, Oslo 
65 Reidar Åsgård, Hedmark 
 

oo-oo 
 
Møtet tok pause kl. 18.15. 
 
Møte ble satt igjen 19.30 

 

Innkomne forslag: 

 
Forslag fra delegat nr. 195 Magne Rommetveit, Hordaland 
Tillegg i linje 2839 
«Sikre drosjenes plass i en helhetlig kollektivtransport» 
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Forslag fra delegat nr. 034 Kirsten Sandberg Natvig Akershus 
 
Endringsforslag. Gjelder kap. 4. Kunnskapssamfunnet «Felles klimaforpliktelser for 
framtida» side 34. 
 
 
Linje 1459-1462 lyder slik:  
«Arbeiderpartiet bygger sin politikk på at alle skal ha like rettigheter og muligheter – både 
nasjonalt og globalt. Dette prinsippet må også ligge til grunn for klimapolitikken. 
Arbeiderpartiet har derfor et langsiktig mål om at hvert menneske på jorden tildeles samme 
rett til å slippe ut CO2.» 
 
Endres til: 
«Arbeiderpartiet bygger sin politikk på at alle skal ha like rettigheter og muligheter – både 
nasjonalt og globalt. Dette prinsippet må også ligge til grunn for klimapolitikken. Personlige 
klimakvoter kan løse både klimautfordringer og verdens omfordelingsproblemer. Derfor 
ønsker vi dette.» 
 
Begrunnelse: Målsettingen om klimarettferdighet kan ikke for all framtid fortsette å være et 
«langsiktig mål». Lik rett til utslipp forutsetter et system med personlige klimakvoter. I 
debattheftet lå følgende formulering inne: «Personlige klimakvoter kan løse både 
klimautfordringer og verdens omfordelingsproblemer. Derfor ønsker vi dette.» Denne 
formuleringen – eller noen lignende – bør inn i programmet.  
 
 
Forslag fra delegat nr. 025 Ole Jacob Flæten, Akershus 
 
Endringsforslag til programkomiteens forslag  
Kap. 6 Bygge landet videre. Avsnitt; Tros- og livssynsmangfold. Linje 3450 – 3461 
 
Programkomiteens forslag: 

‐ Sikre likebehandling av tros- og livssynssamfunn 
‐ Skape en mer helhetlig tros- og livssynspolitikk i dialog med tros- og 

livssynssamfunnene. 
‐ Videreføre arbeidet med å opprette flere livssynsnøytrale seremonilokaler 
‐ … 

 
Nytt forslag: 

‐ Sikre likebehandling av tros- og livssynssamfunn, ved aktivt å legge til rette for et 
tros- og livssynsåpent samfunn 

‐ Skape en mer helhetlig tros- og livssynspolitikk i dialog med tros- og 
livssynssamfunnene. 

‐ Videreføre arbeidet med å opprette flere livssynsåpne seremonilokaler. 
 
 
Bakgrunn: 
Med bakgrunn i Stålsettutvalgets arbeid bør Arbeiderpartiet begynne å bruke uttrykket «tros- 
og livssynsåpne» istedefor «livssynsnøytral». Det er flere sterke argumenter for dette, 
blant annet: 

1. I saker som gjelder tro/livssyn/religion finnes det ikke et nøytralt ståsted. Uansett tro 
eller ikke-tro, så innebærer de forskjellige ståstedene alltid en påstand om 
mennesket. 

2. Det er viktig for Arbeiderpartiet – som et stort folkeparti – å romme alle og gi alle 
tilhørigheter samme legitimitet i vårt program. «Livssynsnøytralt» finnes ikke.  
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Dette innebærer selvsagt at vi fremdeles skal arbeide for religionsfrie seremonilokaler for 
ikke-troende. Men det er ikke ateisten som står på nøytral grunn, mens alle religiøse er 
subjektive. Vi er subjektive alle sammen – og alle skal med.   
 
 
 
Forslag fra delegat nr. 024 Gunvor Eldegard, Akershus 
 
Forslag til «Innkomne saker» 
Eierskap i strategiske bedrifter 
Akershus Arbeiderpartiet mener at staten skal være en stor eier i strategisk viktige deler av 
norsk næringsliv. Som eier skal staten være aktiv, langsiktig, profesjonell og forutsigbar. 
Arbeiderpartiet vil ha et statlig eierskap for å bidra til å sikre at viktige bedrifter og 
kompetanse beholdes og videreutvikles i Norge. I strategisk viktige selskaper er det 
avgjørende at hovedkontor blir værende i Norge.  
 
Akershus Arbeiderpartiet vil styrke det statlige eierskapet. Aktuelle tiltak er å tilføre de 
statlige investeringsselskapene Investinor og Argentum mer kapital. Samtidig må det 
vurderes om det er behov for ytterligere tilførsel av kapital for å ivareta de strategiske målene 
bak statlig eierskap. Slike behov må imidlertid vurderes særskilt i det enkelte tilfellet. Statlig 
kapital skal ikke være en redningsplanke for bedrifter som ikke har evne til å omstille seg 
eller ikke er konkurransedyktige. 
 
 
Forslag fra delegat nr. 034 Kirsten Sandberg Natvig, Akershus 
 
Endringsforslag. Gjelder kap. 7 Norge i Verden 
 
Tilleggsforslag linje 3570:  
… preget av økende globalisering, <økende sosial ulikhet,>, raske … 
 
 
Endringsforslag linje 3595:  
…. skaper <styrker> utvikling og vekst … 
 
 
Endringsforslag linje 3613:  
… styrke minoriteters rettigheter i vår utenrikspolitikk. 
 
 
Endringsforslag linje 3607-3608:  
… de universelle menneskerettighetene, og en verden fri for tortur og dødsstraff.  
 
 
Endringsforslag Ny linje 3608:  
< - Arbeide aktivt i alle internasjonale fora for en verden fri for tortur og dødsstraff.> 
 
 
Endringsforslag linje 3689:  
Sørge for <Utøve> en konsekvent … 
 
 
Endringsforslag linje 3709:  
Inkludere Asia <Kina og andre asiatiske land> i den … 
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Endringsforslag linje 3749:  
<Fortsatt utnytte> Utnytte handlingsrommet ... 
 
 
Endringsforslag linje 3777-3779:  
Et land kan ikke utvikles utenfra bare gjennom bistand, det er mottakerlandet selv som må 
sitte i førersetet. <Mottakerlandet må selv styre egen utvikling.> Langsiktig bistand kan 
bidra til å gi land som fører en fornuftig reduksjon for å redusere fattigdommen, riktige 
incentiver til å fortsette. <skal bidra til en målbar reduksjon av fattigdom.> 
 
 
Tilleggsforslag i forlengelse av linje 3779: <Samtidig må utviklingslandene gjennom 
internasjonalt utviklingssamarbeid oppmuntres til å sikre nasjonalt eierskap og 
kontroll over livsviktige naturressurser som vann, jord og mineraler.> 
 
 
Endringsforslag linje 3782: 
 … sterke organisasjoner<, likestilling mellom kjønnene> og …. 
 
 
Endringsforslag linje 3785:  
… aktive borgere<, likestilling> og sterke … 
 
 
Tilleggsforslag etter linje 3813:  
<- Fremme likestilling mellom kjønn og inkludering av marginaliserte grupper. 
- Fremme agendaen for et anstendig arbeidsliv, skape arbeidsplasser, sikre 
arbeidstakerrettigheter, opprette trygdesystemer og fremme sosial dialog.> 
 
 
Endringsforslag linje 3814:  
Bruke GPS  <den generelle preferanseordningen (GSP)> aktivt … 
 
 
Tilleggsforslag etter linje 3821: 
<- Arbeide for at utviklingsland utvikler en nasjonal og ansvarlig politikk for 
bærekraftig forvaltning av naturressursene. 
- Legge til rette for at flyktninger i Norge som har høyere utdanning og som har fått 
varig opphold eller statsborgerskap, får anledning til i perioder å bruke sin kunnskap 
og innsikt i sitt opprinnelige hjemland som et bidrag til landets utvikling. > 
 
 
Endringsforslag linje 3859-3860:  
… der det er nødvendig. Fredsprosesser er et mål i seg selv. Det forplikter partene og 
sparer menneskeliv. Det er viktig at Norge samarbeider tett med FN på dette området. 
 
 
 
Forslag fra delegat nr. 134 Arild Theimann, Vestfold 
Uttalelse fra Vestfold Ap 
Støttes av Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark Ap 
 
Vest-Sahara 
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Arbeiderpartiet skal arbeide for at Norge forsterker sitt engasjement for å finne en fredelig 
løsning på Vest-Sahara-konflikten i tråd med saharawienes legitime rett til selvbestemmelse 
og uavhengighet.  
 
Det må legges press på okkupasjonsmakten Marokko for at alle former for overgrep mot 
saharawier stanses og at menneskerettighetene respekteres. Marokko må umiddelbart 
løslate alle politiske fanger.  
 
Norge må tydeligere og mer aktivt fraråde norske næringslivsengasjementer i Vest-Sahara 
og Norge må arbeide i internasjonale fora for at flere land gjør det samme.  
 
Arbeiderpartiet skal søke å samarbeide med søsterpartier i andre europeiske land for at EUs 
tilnærming til konflikten blir mer i tråd med norsk tolkning av folkeretten i Vest-Sahara. Ingen 
handelsavtaler mellom EU og Marokko skal legge til rette for folkerettsstridig plyndring av 
Vest-Saharas naturressurser. 
 
 
Forslag fra nr. 135 Mette Kalve, Vestfold 
Uttalelse fra Vestfold Ap 
Støttes av Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark Ap 
 
Helse Sør-Øst 
 
Fylkespartiene til Arbeiderpartiet i Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark og Vestfold mener at 
det er riktig å foreta en deling av Helse Sør-Øst og vurdere en inndeling i tre regionale 
helseforetak etter at hovedstadprosessen er planlagt ferdig ved utgangen av 2013. 
Inndelingen bør fortrinnsvis gjøres slik at hovedstadsregionen blir ett regionalt helseforetak, 
og der Helse Sør og Helse Øst igjen fungerer som egne regionale helseforetak. 
 
Begrunnelse: 
Etter sammenslåingen til Helse Sør-Øst har den politiske hovedoppgaven vært å få 
hovedstadssykehusene til å fungere i tråd med de politiske intensjoner. Denne prossessen 
ansees som fullført i løpet av 2013. Forslagsstillerne mener det da må være riktig for å 
forsterke regionsreformen ved at de regionale helseforetakene i størst mulig grad blir 
likeverdige aktører. Dette er ikke tilfelle i dag.  Helse Sør-Øst er en stor og dominerende 
aktør. Sykehusområdene som ligger utenfor hovedstadsområde mener seg lite ivaretatt både 
når det gjelder økonomi, investeringsmidler og prioriteringer i Helse Sør-Øst. Det oppleves 
også å være stor avstand til beslutningsprosessene.  Lovnaden som ble gitt om en styrking 
av regionen i størrelsesorden 800 mill. kr. pga innsparing i forbindelse med etableringen, har 
i stedet blitt til en svekkelse av økonomien til helseforetakene som ikke ligger i hovedstaden. 
  Disse fylkene mener det er lettere å synliggjøre de enkeltes helseforetaks behov, oppnå 
bedre kvalitet, økt pasientsikkerhet og dermed et mer pasientfokusert helsevesen dersom 
dagens Helse Sør-Øst skilles ut i tre egne regionale helseforetak.  
 
 
Forslag fra delegat nr. 113 Roger Ryberg, Buskerud  
 
Programforslaget – Folkehøgskolen, Kunnskapssamfunnet, linje 1020 med tillegg: 
Folkehøgskolen er en viktig del av mangfoldet i norsk skole og representerer et verdifullt 
tilbud som gir mulighet til et år med egenutvikling av både personlig og faglig karakter.  
Tilskuddet til folkehøgskolene skal justeres på bakgrunn av elevtalls- og kostnadsutviklingen, 
og må være forutsigbart for skolene. Folkehøgskolene må gis muligheter til å rekruttere 
elever fra gruppa enslige mindreårige som har fått opphold, men som befinner seg i 
asylmottak. 
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Folkehøgskolene må sikres gode rammevilkår og fortsette samarbeidet om NyGIV og 
sommerskoletilbudet for å redusere frafallet i videregående opplæring. 
 
 
Forslag fra delegat nr. 223 Siri Tøvik, Møre og Romsdal 
Forslag organisasjon og vedtektsaker 
 
Kapittel 16 – Organisasjon 
Endre habilitetsreglene for nominasjonskomiteen til kommunevalg 
Forslagene 16.6 og16.7 oversendes redaksjonskomiteen for organisasjons- og 
vedtektssaker. 
 
 
 
Forslag fra delegat nr. 252 Torfinn Aas, Nord-Trøndelag  
Forslag til uttalelse under «andre politiske saker» 
på vegne av fylkespartiene i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, 
Hedmark og Oppland 
 
OPPFØLGING AV LANDBRUKSMELDINGEN AV 2012 
Hovedmålsettingen i Stortingsmelding 9 (2011-12) Landbruks- og matpolitikken er at 
den nasjonale matproduksjonen skal øke i takt med befolkningsøkningen i landet. 
Dette målet er vanskelig å nå uten at følgende forutsetninger er til stede: 

1. Et godt jordvern 
Arealressursene er fundamentet for all jordbruksbasert matproduksjon. Det er kun 10 
mill. da dyrket jord i Norge, og ingen andre europeiske land har sa lav andel av 
landarealet dyrket. Dette betinger et sterkt framtidig jordvern, som må nedfelles i alle 
kommuneplaner. 
Det bør likevel åpnes for en geografisk differensiert jordvernpolitikk, der det gis 
mulighet for ulik praktisering sentralt og i distriktene. 
 Ved samfunnsmessig nødvendig nedbygging må arronderingshensyn vektlegges, 
samtidig som at det må knyttes betingelser om oppdyrking av erstatningsarealer for 
det som blir nedbygd.  
 

2. En tilstrekkelig inntektsutvikling for landbruket 
Det er helt avgjørende for rekrutteringen til landbruksnæringen at aktørene sikres en 
inntektsutvikling på linje med andre yrkesgrupper. I tillegg vil en styrking av 
velferdsordningene være viktig for å kunne øke attraktiviteten til de arbeidsintensive 
husdyrproduksjonene. 
 

3. Langsiktige og stabile rammevilkår 
Et godt fungerende tollvern og mulighet for effektiv markedsregulering, er en 
forutsetning for å beholde vilje og evne til nødvendige reinvesteringer i langsiktige 
produksjonsmidler som jord- og driftsbygninger. 
 

4. Opprettholdelse av matproduksjon i hele landet 
Bruk av landbrukspolitiske virkemidler med fortsatt sterk distriktsprofil er nødvendig 
for å kunne opprettholde produksjon i hele landet. Spesielt viktig er 
distriktstilskuddene i melk- og grovforbasert  kjøttproduksjon, og det er nødvendig 
med god målretting av investeringstilskuddene knyttet til disse produksjonene. 
Verdien av arealene i distriktene bør økes gjennom tiltak og virkemidler som 
stimulerer til økt beitebruk. 
 

5. Bedre kapitaltilgang 
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En forutsetning for å kunne øke produksjonen i tråd med målsettingen er at næringen 
sikres tilgang på rimelig kapital. Investeringstilskudd og rentestøtte er effektive 
virkemidler som avlaster risiko og øker tilgangen på annen kapital.  
 

6. Krav til kompetanse 
I landbruksnæringen stilles det få eller ingen spesifikke krav knyttet til kompetanse. Et 
viktig vilkår for å kunne nå mange av målene i landbruksmeldingen, er at det i 
sterkere grad stimuleres til, og forventes, en grunnleggende landbruksfaglig 
kompetanse i tilknytning til erverv og drift av landbrukseiendom. 
 

7. Dyrket jord bør eies av bruker 
Vel 40 % av all dyrket jord er i dag leiejord. Disse arealene grøftes og vedlikeholdes i 
mindre grad enn selveid jord. For at jordas produksjonsevne skal opprettholdes, er 
det viktig at landbrukslovgivningen sikrer at eier og bruker i størst mulig grad er 
samme person. 
 

8. Virkemidlene i landbrukspolitikken koblet sterkere til produksjon 
Det er relativt store muligheter for å kunne produsere mere mat pr arealenhet 
innenfor både korn- og grovforproduksjon. Ytelsespotensialet i melkeproduksjonen 
tas heller ikke ut i dag. For å stimulere til økt produktivitet bør areal- og 
kulturlandskapstilleggene og dyretilskuddene trappes noe ned til fordel for tilskudd pr 
produsert enhet, eller det bør settes inn tiltak som gir muligheter til økt prisuttak i 
markedet. Dette vil gi en langt sterkere premiering av agronomisk og 
bedriftsøkonomisk dyktighet. 
På melkesektoren er produksjonen i stor grad regulert gjennom kvoteordningen, og 
det er behov for en harmonisering av regelverket med et hevet og likt kvotetak for 
samdrifter og enkeltbruk. Ny teknologi , som melkerobot, fordrer kapasitetsutnyttelse 
for å kunne gi god nok forrentning. 
Grøftetilskuddsordningen må styrkes fordi dette er den enkeltordningen som gir det 
mest effektive bidraget til økt arealproduktivitet, samtidig som den gir en klar positiv 
miljøeffekt. 
 

9. En aktiv skog- og utmarksforvaltning 
Det må legges til rette for å øke skogsavvirkningen i takt med tilvekst og industriens 
behov. Skogen er viktig både som råvareleverandør og klimastabilisator, og i mange 
områder er skogbruksinntektene avgjørende for opprettholdelse og utvikling av 
jordbruksproduksjonen. Verdien av utmarksressursene i 
matproduksjonssammenheng kan best beskrives ved at norske husdyr høster en 
fôrmengde i utmark tilsvarende det som produseres på 1 mill. da dyrket jord. 
Det er viktig med god balanse mellom bruk og vern av skog- og utmarksressursene, 
og det er vesentlig at Rovdyrforliket følges opp på politisk nivå. 

 
 

 
Forslag fra delegat nr. 249 Anne Marit Mevassvik, Nord-Trøndelag 
 
Bes behandlet som uttalelse i redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 
Samfunnssikkerhet og beredskap 
 
Samfunnssikkerhet og beredskap er viktige tema i samfunnsdebatten. Utredning om politiets 
framtidige oppgaver og organisering – den såkaltepolitistudien, er satt i gang. Det er også i 
gang utredning om framtidas brann- og redningsvesen og utbygging av nytt nødnett. På 
siden av disse nasjonale prosessene, satte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
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i gang et arbeid for å redusere antallet, og sentralisere, 110-sentralene. En prosess som 
mildt sagt kan karakteriseres som kritikkverdig og som justisminister Faremo klokelig 
har stoppet. Kommunene er gitt et betydelig ansvar for innbyggernes sikkerhet og i alle deler 
av landet samarbeider kommunene om felles sentraler. Mange steder er det utviklet svært 
godt samarbeid også på tvers av etatsgrenser, helt i tråd med regjeringens føringer for 
styrking av den nasjonale sikkerheten og beredskapen. Å bygge ned kompetanse som er 
utviklet og organisering som fungerer er dumt! Nord-Trøndelag Ap mener det bør være et 
overordnet mål, på sikt, å samordne alle nødmeldetjenestene til ett felles nødnummer for 
både brann, helse og politi. Vi mener det er riktig å arbeide mot større og mer robuste 
enheter, men mener at dette må skje innenfor en geografi som også ivaretar en viss nærhet 
til innbyggerne. Vi mener det vil være fornuftig å se organisering av nødmeldetjenestene og 
politidistriktene i sammenheng og at fylkesgrensene vil være en naturlig geografi for dette. 
I og med at utredninger om dette er i gang og beslutninger skal tas innen kort tid, er dette 
Aps landsmøtes siste mulighet til å uttale seg om, og påvirke dette. 
 
 
Forslag fra delegat nr. 339 Robert C. Nordli, Landsstyret, Aust-Agder Arbeiderparti 
 
Endringsforslag til sentralstyrets forslag til vedtektsendringer 
16.14 SENTRALSTYRET  
§13 Alminnelige bestemmelser  
Pkt. 4:  
Forslag til nytt pkt. 4 i§ 13:  
Innbetalt kontingent gjelder for inneværende kalenderår. Ved manglende 
kontingentinnbetaling tapes retten til å avgi stemme og være valgbar i partiets organer. 
Denne retten inntrer igjen når manglende kontingent er innbetalt.  
Endringsforslag: 
Innbetalt kontingent gjelder fram til neste hovedforfall. Ved manglende 
kontingentinnbetaling tapes retten til å avgi stemme og være valgbar i partiets organer. 
Denne retten inntrer igjen når manglende kontingent er innbetalt. 
Pkt. 9  
Forslag til tillegg i § 13 pkt. 9:  
I partiets organisasjonsledd skal begge kjønn være representert i vervene som leder og 
nestleder.  
Endringsforslag: Forslaget strykes 
 
Habilitet ved nominasjon  
Forslag til nytt pkt. 10 i § 13:  
Et medlem av nominasjons- eller valgkomité er å anse som inhabil når han/hun er foreslått 
nominert og ikke selv har erklært seg uaktuell som kandidat. Nominasjons- og valgkomiteen 
skal vurdere vedkommende sin habilitet når han/hun er eller har vært gift eller samboer, eller 
har et nært slektskap med foreslått person. I tilfeller hvor et medlem av nominasjons- eller 
valgkomiteen blir vurdert som inhabil skal vedkommende tre ut av komiteen og varamedlem 
trer inn som nytt fast medlem i komiteen.  
Det foreslås at inhabilitetsbestemmelsen kun skal gjelde nominasjon og ikke 
valgkomiteer ved valg til styrer etc. 
 
16.15 SENTRALSTYRET  
§16 Direkte medlemskap  
Forslag til tillegg i § 16 pkt. 2:  
Arbeiderpartiet kan ta opp som direkte medlemmer enkeltpersoner når det ikke er naturlig å 
stå tilsluttet en partiavdeling. Dette betinger at vedkommende ikke har verv i kommuneparti/ 
arbeiderlag og ikke er valgt til kommunalt verv på vegne av partiet. Ved direkte medlemskap 
tilfaller hele kontingenten Arbeiderpartiet.  
Kommentar: 
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Det bør presiseres at adgang til direktemedlemskap kun gjelder hvis ikke det er et 
lokallag/kommuneparti der medlemmet bor. Da blir egentlig sentralstyrets forslag til 
presisering overflødig. 
 
16.18 SENTRALSTYRET  
Forslag endring § 7 pkt. 5:  
Vedtak i fylkestingsgruppa, representantskapet og årsmøtet er bindende ved behandling i 
fylkesting, dersom det behandlede organ ikke har vedtatt noe annet.  
Dette vil svekke partiorganisasjonen vs. de folkevalgte gruppene. Endringen støttes 
ikke. 
 
§ 7 Kommunestyregruppene  
Forslag presisering § 7 pkt. 8:  
Vedtak i kommunestyregruppa eller kommunepartiet v/ årsmøtet, medlemsmøtet eller 
representantskapsmøtet er bindende ved behandling i kommunestyret dersom det 
behandlede organ ikke har vedtatt noe annet.  
Dette vil svekke partiorganisasjonen vs. de folkevalgte gruppene. Endringen støttes 
ikke. 
 
 
 
Forslag fra delegat nr. 157 Line Vennesland, Aust-Agder 
 
Programforslaget 
1) Arbeid til alle 
Linje 24: … kjenner det, arbeide for likestilling, og hindre sosial dumping og 
brutalisering. 
2) Våre ideer 
Linje 144: For de fleste er utdanning og arbeid i en tidlig fase inngangen til det norske 
fellesskapet.  
Linje 224: Derfor er det et mål at flere gis mulighet ti å bidra i en tidlig fase. 
3) Trygg økonomisk styring 
Linje 354: Arbeiderpartiet vil slå ring om arbeidstakernes rettigheter og arbeide for en 
høy organisasjonsgrad. 
Nytt kulepunkt linje 450: Sikre arbeidstakernes rettigheter ved å tilrettelegge for at 
man kan organisere seg i arbeidstakerorganisasjoner. 
4) Kunnskapssamfunnet 
Nytt kulepunkt linje 723: Sikre mer sosialfaglig kompetanse inn på barns 
oppvekstarenaer. 
Nytt kulepunkt linje 891:  At offentlige virksomheter må ta større ansvar i 
fagopplæringen. Antall lærlinger må økes betraktelig for å imøtekomme framtidens 
behov for arbeidstakere og ungdommenes behov  
5) Velferdssamfunnet 
Nytt kulepunkt linje 2109: Gi barn rett til god oppveksthjelp og sørge for at 
kommunene får et tydeligere ansvar for å sikre barn rett til et godt og utviklende 
oppvekstmiljø. 
Nytt kulepunkt linje 2110: - Sette kommunen faglig og resursmessig i stand til å 
identifisere risikofaktorene i barns oppvekst og tidlig forebygge utviklingen av sosiale 
vansker  
Nytt kulepunkt linje 2111: Sikre et bredt tverrfaglig samarbeid i det forebyggende 
arbeidet rundt barn med klare oppgavefordeling og ansvarsområder. 
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Nytt kulepunkt linje 2143: at barnevernet skal drive forebyggende arbeid gjennom å 
være tilstede på skoler og barnehager og spesielt deres foreldre- og personalmøter. 
Nytt kulepunkt linje 2663: Innføre nasjonale satser og regler som sikrer 
likebehandling innen omsorgslønn 
6) Bygge landet videre 
Linje 3123: Fortsette å øke ressursene til politiet blant annet gjennom en rettferdig 
bemanningsmodell for alle distrikt 
7) Norge og landet 
Nytt kulepunkt linje 3552: At alle som kommer til Norge for opphold blir gitt mulighet 
til å starte med arbeidstrening i en svært tidlig fase 
 
 
 
Forslag fra delegat nr. 156 Jon Rolf Næss, Aust-Agder 
 
Programforslaget 
Nytt kulepunkt linje 2612: Innføre nasjonal standard om 20 minutters utrykkingstid for 
legebemannet ambulanse til minimum 90% av befolkningen. 
 
 
 
Forslag fra 155 Tellef Inge Mørland, Aust-Agder 
Fellesforslag fra Vest-Agder, Aust-Agder og Vestfold  Ap 
 
Programforslaget 
Linje 1054: Etablere flere regionale vitensentre og Newtonrom der barn og unge kan oppleve 
forskning i praksis. 
Tillegg til linje 2484:  
På sikt er det en målsetting at tannhelsefeltet skal integreres som en del av det offentliges 
ansvar på lik linje med øvrige helsetjenester. 
Nytt punkt linje 2521:  
Innføre et tak på 3000 kr i årlig egenbetaling for nødvendige tannhelsetjenester, for de som 
ikke er dekket gjennom andre ordninger i folketrygden.  
 
 
Forslag fra delegat nr. 298 Roger Hansen, Finnmark 
Endringsforslag til programmet 
Referanse: Programforslaget, kap Kysten som drivkraft, l 1821 og 1822 
 
Setningen endres slik: 
«Fiskeråstoffet som fanges utenfor kysten, skal som hovedregel foredles ved anlegg på 
land.»  
 
 
Forslag fra delegat nr. 129 Theres Ønvik Lorentzen, Vestfold 
 
Uttalelse fra Vestfold Ap 
Støttes av Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark Ap 
 
Støtteordninger for foreldre med syke barn 
 
Vi ønsker en snarlig gjennomgang av dagens støtteordninger for foreldre som har alvorlig 
og/eller kronisk syke barn. Dette er i gang ved at Kaasa-utvalget leverte sin rapport ”Når sant 
skal sies” oktober 2011.  Men prosessen videre har tatt for lang tid. Konsekvensene er store 
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for dem det gjelder, og vi ønsker en avklaring nå. Dagens ordninger fungerer svært dårlig for 
mange familier, og møte med trygdesystemet oppleves som en tilleggsbelastning istedenfor 
støtte.  
 
 
Forslag fra delegat nr. 345 Jette F. Christensen, Landsstyret, Hordaland Arbeiderparti 
 
Til partiprogrammet: 
 
Hordaland AP har sendt inn ett endringsforslag til linje 640. Vi foreslår en ytterligere setning 
slik at endringsforslaget i sin helhet blir: 
 
"Styrke NRK og TV2 som allmennkringkastere. TV2 må forbli lokalisert i Bergen også etter 
neste konsesjon og NRK må beholde lisensfinansieringen". 
 
 
Forslag fra delegat nr. 005 Stein Erik Lauvås, Østfold Ap 
 
Programmet 2013-2017 
Nytt strekpunkt side 30 Aktiv næringspolitikk: 
Arbeiderpartiet vil utvide og styrke tilskudds og etableringsordningene for landbasert industri i 
Norge 
 
 
Møtet sluttet kl. 2135 
 
 
 
Forslag registrert fredag 19. april 
 
 
Forslag fra delegat nr. 333 Lise Christoffersen, landsstyret, Buskerud 
  
Tolketjeneste for døvblinde 

Buskerud Arbeiderparti er glad for at arbeidsminister Anniken Huitfeldt nå lover mer penger 
til tolketjenesten for døvblinde. Vi har forståelse for at det tar tid å utdanne gode tolker. 
Regelverket må imidlertid endres umiddelbart, slik at fritidsaktiviteter likestilles med arbeids- 
og utdanningsoppdrag, slik det var tidligere. Tolker må tildeles etter en individuell vurdering, 
også når ressursene er knappe. Det blir feil å sette ulike formål opp mot hverandre. For noen 
kan arbeid eller utdanning være det rette. For døvblinde på 69 år, sier det seg selv at det er 
fritidsaktiviteter som gir livet innhold.  

Buskerud Arbeiderparti vil dessuten oppfordre regjeringen til snarlig å gå gjennom og 
forbedre arbeidsbetingelsene for disse tolkene, slik at de kan jobbe full tid som tolk. Det er 
sløsing med knappe ressurser når utdannede tolker må ha andre jobber ved siden av. Dette 
er ressurser som kan mobiliseres raskt. Dersom andre deler av mediaoppslagene i denne 
saken stemmer, at tjenestene til disse døvblinde er blitt en kasteball mellom stat og 
kommune internt i NAV, ber Buskerud Arbeiderparti ministeren om å reagerte umiddelbart. 
Meningen med NAV-reformen var at brukerne skulle få gode, individuelt tilpassede tjenester 
ved å henvende seg gjennom èn dør, ikke at dragkampen mellom stat og kommune skulle 
fortsette internt i systemet. 
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For å sikre en videreføring av tolketjenestene til denne sårbare gruppa, må det umiddelbart 
settes av midler som kan opprettholde tjenestene slik de har vært, inntil et nytt regelverk er 
på plass. Buskerud Arbeiderparti forutsetter at regelverket fastsettes i nært samarbeid med 
de berørte organisasjonene. 

 

Forslag fra delegat nr. 333 Lise Christoffersen, landsstyret, Buskerud 
  
Skognæringa som et nasjonalt, strategisk satsingsområde 
 
Basert på den kritiske situasjonen for skognæringa og treforedlingsindustrien over hele 
landet, foreslår Buskerud Arbeiderparti at landsmøtet gjør et forpliktende vedtak om 
skognæringa som et nytt nasjonalt, strategisk satsingsområde, for å sikre at hele verdikjeden 
fra skogkultivering til ferdig produkt forblir i Norge.  
 
Innholdet i en slik strategisk satsing baseres på innspillene fra Arbeiderpartiets 
stortingsgruppe, slik de framkommer i forslaget ”Woods of Norway. Skognæringa i et 
framtidsperspektiv” (vedlagt). Buskerud Arbeiderparti foreslår at stortingsgruppas 20 forslag 
vedtas som Arbeiderpartiets politikk, i tråd med programkomiteens innstilling, der det heter at 
”utvikling av politikk og virkemidler rettet mot skogbruket, må ha som overordnet mål å øke 
verdiskapningen i skogbruket og fremme videreutvikling av en mer robust trebasert industri. 
Dette er i tråd med Arbeiderpartiets sterke tradisjoner for å satse på og utnytte tilgjengelige 
naturressurser til verdiskapning over hele landet. 
 
Vi trenger sterkere tiltak enn i dag for å sikre hele verdikjeden og hindre at Norge i framtida 
bare blir en ren eksportør av trevirke. Rask handling er helt nødvendig. Det må satses på 
aktivt, industrielt og strategisk eierskap, der staten må bidra til å etablere nye verktøy som 
kan ta strategiske eierposisjoner i norsk industri. Statskog må spille en aktiv rolle. En bedre 
eiendomsstruktur må etableres. Infrastruktur og andre rammebetingelser må komme på 
plass, og det må etableres et langsiktig trebasert forsknings- og utviklingsprogram for nye, 
miljøvennlige og framtidsrettede produkter. 
 
Verdikjeden innen treforedling er ikke bare viktig for verdiskapningen i Norge. Den er også 
en viktig del av et helhetlig kretsløp som er nødvendig for å nå våre nasjonale mål for binding 
av CO2. Det krever at skog avvirkes og foredles.  
 
Både verdikjeden og CO2-bindingen i skog er kraftig svekket det siste tiåret. Et titalls bedrifter 
er allerede forsvunnet. Denne utviklingen må stanses før det er for sent. En stenging og 
demontering av fabrikken på Tofte i Hurum vil føre til at hele verdikjeden får problemer og vil 
sette innsatsen for å etablere skognæringen som et strategisk satsingsområde for framtida, 
langt tilbake. Bedriften på Tofte har allerede utviklet framtidsretta produkter, som det finnes 
et marked for. Regjeringen må derfor engasjere seg aktivt for å få på plass et nytt eierskap 
og hindre nedleggelse av en bedrift som har alle muligheter for lønnsom drift. 
 
 
 
Forslag fra delegat nr. 333 Lise Christoffersen, landsstyret, Buskerud 

1. Til programmet side 23, linje 808: 

Arbeide for å innføre daglig fysisk aktivitet endres til: 
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Innføre minimum 1 times fysisk aktivitet i barnehager og skoler (1. – 10. klasse) / 
videregående skole pr. dag. Tilbudet kan blant annet organiseres i samarbeid med 
lokale idrettslag etter mønster av idrettsfritidsordning (IFO) som allerede finnes i noen 
kommuner. 

2. Tilleggsforslag internasjonalt kapittel: 

Arbeiderpartiet ønsker at funksjonshemmede skal være en prioritert målgruppe i 
Norges internasjonale arbeid. 

 

Forslag fra delegat nr. 140, Lise Wiik, Telemark 
 
Støttes av Vestfold, Aust-Agder og Vest-Agder 
 
 
Ref. forslag til partiprogram. Kap. Et bærekraftig landbruk. 
Linje 1669 
Tillegg: (Økonomien må bedres i norsk landbruk.) 
Tillegg. ( Det må være økt fokus på distrikt, struktur og driftsulemper.) 
Linje 1759 
Tillegg (Det må stimuleres til økt mengde og bedre kvalitet av norske forressurser) 
Linje 1761 
Tillegg (Virkemiddelbruken må innrettes slik at den styrker produksjonsfordelinga.) 
Linje 1780 
Ny.( Styrke velferdsordninger for å sikre rekruttering og likestilling.) 
 
 
Linje 1715 
NY. (Det må raskt utvikles en statlig redningspakke for å støtte og videreutvikle hele 
næringskjeden i skogbruket.)  
 
 
Forslag fra delegat nr. 140, Lise Wiik, Telemark 
 
Støttes av Vestfold, Aust-Agder, Vest-Agder 
 
 
Ny vekst for skogbruksnæringa. Krafttak for en industri i krise 
 
Norge har betydelige skogressurser. Dette har gjennom årtier gitt lokale arbeidsplasser over 
hele landet og betydelige verdiskaping gjennom industriell foredling. Norsk skogbruk 
representerer også i dag store muligheter og for å kunne produsere klimavennlige produkter. 
Den dagsaktuelle situasjonen for skogsindustrien er imidlertid kritisk. Utviklingen innen 
produksjon av cellulose, tremasse, papir, kartong og treplater er nå så negativ at 
etterspørselen etter skogvirke kan bli borte i store deler av landet. 
Den negative utviklingen rammer våre fylker hardt. Det er innbyrdes avhengighet mellom 
skogbruket, skogentreprenørene, transportørene og de ulike deler av industrien. Hvis et ledd 
har problemer, rammes hele verdikjeden. 
Det er behov for en ny nasjonal strategi for å sikre skognæringen. Det må sikres statlig 
kapital til nødvendig forskning og utviklingsarbeid i hele verdikjeden. Det gjelder 
kvalitetsutvikling av skogen, bedre forhold for skogentreprenørene og transportørene, og 
fremfor alt utvikling av ny industriell utnytting av den delen av skogen som ikke er 
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sagtømmer. Det må gis nødvendig støtte til å videreutvikle bruk av trevirke til bioenergi, flis, 
pellets og produksjon av biokull gjennom pyrolyse, og forskning for nye bruksområder av 
trefiber. 
Skogen dekker 40 % av landarealet i Norge. Det er en betydelig fornybar ressurs som vi må 
forvalte på en klok måte. 
 
 
 
Forslag fra delegat nr. 236 Sonia Kvam, Sør - Trøndelag 
 
Endringsforslag til det ene avsnittet på side 14 i forslag til partiprogram 2013-2017  

Endringsforslag  

Side 14, linje 405 og 406. 

Ønsker å fjerne denne setningen: "Åpningstidsbestemmelsene gjennomgås parallelt med 
dette, med sikte på en modernisering."  

Begrunnelse: 

Det står allerede at Arbeiderpartiet vil ta initiativ til en helhetlig gjennomgang og da vil 
åpningstider være en naturlig del av dette.  

 

Forslag fra delegat nr. 232 Geir Waage, Sør-Trøndelag 
 
til endringer i partiprogrammet 
Kapittel 3 – Trygg økonomisk styring 
Linje 326: Nytt kulepunkt 

 Innføre et nytt nivå på toppskatten, som medfører at alminnelig inntekt over 
2.000 000 får en marginalskatt på 65 % 

Linje 443: Endre kulepunktet til:  
 Ha et mer likestilt Norge, og endre arbeidsmiljøloven slik at en lovfester retten 

til utvidet stilling for deltidsansatte, fortrinnsrett for deltidsansatte og at det 
innføres drøftingsplikt med tillitsvalgte om bruk av deltidsstillinger. 

Kapittel 4 – Kunnskapssamfunnet 
Linje 805 Endring: Følge opp elevenes arbeidsmiljølov, gi statlig støtte til opprustning av 
skolebygg blant annet gjennom rentekompensasjonsordningen og straks fastsette 
forskrifter med tidsfrister for når skolebyggene skal være universelt utformet. Skoler 
som  
Linje 1767 – tillegg: Inntektsutviklingen i norsk landbruk må videreutvikles slik at 
næringa blir konkurransedyktig med andre næringer når det gjelder rekruttering, og at 
det legges bedre til rette for investeringer der det i dag er et stort etterslep.  

 Linje 1756 – nytt kulepunkt: Videreføre og videreutvikle hovedstolpene i dagens 
landbruk gjennom jordbruksforhandlingene, et robust grensevern og med 
landsbrukssamvirket som markedsregulator. 

Kapittel 6 – Bygge landet videre 
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Kulepunkt linje 2874 forandres til: «Et departement skal ha hovedansvar for alt som 
vedrører bolig, og en Husbank legges under dette som det sentrale virkemiddelet for 
boligbygging blant annet ved å øke Husbankens lånerammer.» 
Nytt kulepunkt etter linje 2875: «Gi Husbanken i oppdrag å utarbeide lånepakker som 
retter seg mot ikke-kommersielle, frivillige foretak eller foreninger som har som formål 
å bygge utleieboliger i pressområder.» 

Nytt kulepunkt etter linje 2875: «At også borettslag og boligsamvirker kan motta tilskudd 
til boligbygging for husleieformål fra Husbanken.» 

Nytt kulepunkt etter linje 2875: «Husbankens rammer for bygging av nye ikke-
kommersielle utleieboliger må økes.» 
Nytt kulepunkt etter linje 2898: «Gi profesjonelle utleiere av boliger de samme 
rammebetingelser som ved utleie av næringseiendom.» 
Nytt kulepunkt etter linje 2898: «At kommuner må inngå partnerskap med lokale 
boligbyggelag og andre seriøse aktører for å bidra til realisering av ikke-kommersielle 
utleieboliger, der overskuddet går til ivaretakelse av boligene og med begrenset 
mulighet for å ta ut avkastning.» 
Linje 2899. Erstatte tallet 2000 med «4000». 
Nytt kulepunkt etter linje 2899: «Øke kostnadsrammen for studentboliger fra 750.000 til 
850.000 kr» 
Nytt kulepunkt etter linje 2899: «Øke tilskuddet fra staten pr studentbolig til 50 %.» 
Nytt kulepunkt etter linje 2899: «Studentboliger i de største regionene med flest 
studenter må prioriteres først.» 

Nytt kulepunkt etter linje 2907: «At det åpnes for flere varianter av «fra leie til eie» for 
allmennheten.» 

Nytt kulepunkt etter linje 2907: «At prosjektet Fra kommunal til privat bolig, der 
kommunale leietakere tilbys å kjøpe den kommunale borettslagsleiligheten de leier 
eller eventuelt annen borettslagsleilighet, videreføres.» 
Nytt kulepunkt etter linje 2907: «Nasjonalt må det legges til rette for at boligbygging ses 
som et samfunnsnyttig formål i forbindelse med arealdisponering. Behovet for bolig i 
sentrale områder må sidestilles i konflikt med andre interesser.» 
 
 
Forslag fra delegat nr. 168 Øystein Langholm Hansen, Rogaland 
 
Kunnskapssamfunnet 
 
Teksten under olje og gass (side 32, linje 1317), til handlingsdelen ("Arbeiderpartiet vil:...." – 
side 33, linje 1364-1381). Punkt under "Arbeiderpartiet vil: ....." (tilføyelsen uthevet): Legge til 
rette for økt utvinning fra produserende felt og at nye og gamle funn blir satt i produksjon.  
 
Endringsforslag til programkomiteens innstilling om ”Aktiv næringspolitikk” – etablere et 
strategisk  
Eierskapsinstrument. Følgende tas inn som tillegg på side 29, linje 1135 og side 30, linje 
1206, for eksempel ved å etablere et strategisk eierskapsinstrument. Setningen på side 29, 
linje 1135 vil da lyde;” Samtidig må det vurderes om det er behov for tilførsel av kapital for å 
ivareta de strategiske målene bak statlig eierskap, for eksempel ved å etablere et strategisk 
eierskapsinstrument.” 
Kulepunktet på side 30, linje 1206 vil da lyde; ”Vurdere om staten i enkelte tilfeller kan bidra 
med langsiktig eierkapital, for eksempel ved å etablere et strategisk eierskapsinstrument.” 
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Setningen på side 29, linje 1135 som lyder; ”Slike behov må imidlertid vurderes særskilt i 
hvert enkelt tilfelle.” foreslås strøket.  
 
 
 
Forslag fra delegat nr. 165 Ruth Mariann Hop, Rogaland 
 
Kunnskapssamfunnet 
 
Forslag: Studiepoeng innen relasjonskompetanse må inn i lærerutdannelsen, og det må gis 
tilbud om videreutdanning på området for ansatte i skoleverket. 
 
Begrunnelse: Relasjon mellom lærer og elev, foreldre og lærer, elev og elev er vesentlig for 
læringsutbytte og læringsmiljø, for å redusere frafall i videregående opplæring og for å 
forebygge mobbing 
 
 
Forslag fra delegat nr. 179 Annelin Tangen, Rogaland 
”Bygge landet videre” 
 
- Telletidspunktet for nye innbyggere i vekstkommunene må flyttes, slik at vekstkommunene 
får økonomiske midler etter faktisk antall innbyggere. 
 
Vold i nære relasjoner bør få eget kulepunkt. 
-Det bør være bedre samordning mellom kommunalt initiativ og statlig støtte for å sikre gode 
tilbud i kommunene til de som blir utsatt for vold i nære relasjoner. 
 
-Øke antall studentboliger det gis tilskudd til fra 1000-2000. (usikker om det er ivaretatt 
allerede) 
 
 
Forslag fra delegat nr. 179, Annelin Tangen, Rogaland 
 
Bolig, arealpolitikk og kommunestruktur 
 
Nytt kulepunkt angående kommunesammenslåing: at enkeltkommuner ikke må 
kunneurimelig stanse endringer som er hensiktsmessige ut fra regionale hensyn. 
 
Det bygges for få boliger i pressområdene. Det må være en sentral politisk oppgave å legge 
til rette for at det bygges nok boliger. Staten må sikre gode rammebetingelser for 
boligbygging, gjennom blant annet færre og mer samordnede innsigelser til planer. Rogaland 
bør bli forsøksfylke for samordning av innsigelser. Tilstrekkelig boligareal må bli et rikspolitisk 
mål på linje med øvrige rikspolitiske retningslinjer i arealforvaltningen. 
 
 
 
Forslag fra delegat nr. 176 Jone Laursen, Rogaland 
 
Kunnskapssamfunnet 
Teksten under olje og gass (side 32, linje 1317), til handlingsdelen ("Arbeiderpartiet vil:...." – 
side 33, linje 1364-1381). Punkt under "Arbeiderpartiet vil: ....." (tilføyelsen uthevet): Legge til 
rette for økt utvinning fra produserende felt og at nye og gamle funn blir satt i produksjon.  
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Endringsforslag til programkomiteens innstilling om ”Aktiv næringspolitikk” – etablere et 
strategisk  
Eierskapsinstrument. Følgende tas inn som tillegg på side 29, linje 1135 og side 30, linje 
1206, for eksempel ved å etablere et strategisk eierskapsinstrument. Setningen på side 29, 
linje 1135 vil da lyde; ”Samtidig må det vurderes om det er behov for tilførsel av kapital for å 
ivareta de strategiske målene bak statlig eierskap, for eksempel ved å etablere et strategisk 
eierskapsinstrument.” 
Kulepunktet på side 30, linje 1206 vil da lyde; ”Vurdere om staten i enkelte tilfeller kan bidra 
med langsiktig eierkapital, for eksempel ved å etablere et strategisk eierskapsinstrument.” 
Setningen på side 29, linje 1135 som lyder; ”Slike behov må imidlertid vurderes særskilt i 
hvert enkelt tilfelle.” foreslås strøket.  
 
 
Forslag fra delegat nr. 165 Ruth Mariann Hop, Rogaland 
 
Kunnskapssamfunnet 
 
Forslag: Studiepoeng innen relasjonskompetanse må inn i lærerutdannelsen, og det må gis 
tilbud om videreutdanning på området for ansatte i skoleverket. 
 
Begrunnelse: Relasjon mellom lærer og elev, foreldre og lærer, elev og elev er vesentlig for 
læringsutbytte og læringsmiljø, for å redusere frafall i videregående opplæring og for å 
forebygge mobbing. 
 
 
Forslag fra delegat nr. 179 Annelin Tangen, Rogaland 
 
”Bygge landet videre” 
- Telletidspunktet for nye innbyggere i vekstkommunene må flyttes, slik at vekstkommunene 
får økonomiske midler etter faktisk antall innbyggere. 
 
Vold i nære relasjoner bør få eget kulepunkt. 
-Det bør være bedre samordning mellom kommunalt initiativ og statlig støtte for å sikre gode 
tilbud i kommunene til de som blir utsatt for vold i nære relasjoner. 
 
-Øke antall studentboliger det gis tilskudd til fra 1000-2000. (usikker om det er ivaretatt 
allerede) 
 
 
 
Forslag fra delegat nr. 179 Annelin Tangen: Rogaland 
 
Bolig, arealpolitikk og kommunestruktur 
Enkeltkommuner må ikke urimelig kunne stanse endringer som er hensiktsmessige ut fra 
regionale hensyn. 
 
Det bygges for få boliger i pressområdene. Det må være en sentral politisk oppgave å legge 
til rette for at det bygges nok boliger. Staten må sikre gode rammebetingelser for 
boligbygging, gjennom blant annet færre og mer samordnede innsigelser til planer. Rogaland 
bør bli forsøksfylke for samordning av innsigelser. Tilstrekkelig boligareal må bli et rikspolitisk 
mål på linje med øvrige rikspolitiske retningslinjer i arealforvaltningen. 
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Forslag fra delegatnummer 171 Siv Len Strandskog, Rogaland 
 
Kunnskapssamfunnet 
I løpet av neste stortingsperiode innføres lovfestet minstekrav for antall voksne og 
barnehagelærere i barnehagen. 
•En voksen per 3 barn under 3 år, og en voksen per 6 barn over tre år 
•En barnehagelærer per 6 barn under 3 år, og en barnehagelærer per 12 barn over 3 år. 
 
 
 
Forslag fra delegat nr. 171 Siv-Len Strandskog, Rogaland 
 
Kunnskapssamfunnet 
Forslag 1. 
Vi vil legge til rette for at alle barn og unge gis mulighet til å delta i aktiviteter uavhengig av 
foreldrenes økonomiske og sosiale situasjon. Vi vil at barn som lever i familier som er under 
fattigdomsgrensen og/ eller mottar sosialstønad får aktivitetsstøtte. 
 
Forslag 2. 
Alle barn som ønsker det skal få en lovfestet rett til kulturskoletilbud av god kvalitet, til en 
rimelig pris. 
 
 
Forslag fra delegat nr. 169 Unn Therese Omdal, Rogaland 
 
Kunnskapssamfunnet 
Begrunnelse: 
Klimatrusselen og behovet for å skape en bærekraftig utvikling er vår tids mest 
grunnleggende spørsmål. Arbeiderpartiet må utvikle ideer og praktisk politikk på klima- og 
bærekraftområdet. En sosialdemokratisk tenketank tuftet på vår sosialdemokratiske politiske 
tradisjon og historie, og i samarbeid med fagbevegelsen, bør være en viktig plattform for 
utvikling av en bærekraftig klimapolitikk.  
 
 
 
Forslag fra delegat nr. 171 Siv Len Strandskog, Rogaland 
 
Kunnskapssamfunnet 
I løpet av neste stortingsperiode innføres lovfestet minstekrav for antall voksne og 
barnehagelærere i barnehagen. 
•En voksen per 3 barn under 3 år, og en voksen per 6 barn over tre år 
•En barnehagelærer per 6 barn under 3 år, og en barnehagelærer per 12 barn over 3 år. 
 
 
Forslag fra delegat nr. 171 Siv-Len Strandskog, Rogaland 
 
Kunnskapssamfunnet 
Forslag 1. 
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Vi vil legge til rette for at alle barn og unge gis mulighet til å delta i aktiviteter uavhengig av 
foreldrenes økonomiske og sosiale situasjon. Vi vil at barn som lever i familier som er under 
fattigdomsgrensen og/ eller mottar sosialstønad får aktivitetsstøtte. 
 
Forslag 2. 
Alle barn som ønsker det skal få en lovfestet rett til kulturskoletilbud av god kvalitet, til en 
rimelig pris. 
 
 
Forslag fra delegat nr. 169 Unn Therese Omdal, Rogaland 
 
Kunnskapssamfunnet 
Begrunnelse: 
Klimatrusselen og behovet for å skape en bærekraftig utvikling er vår tids mest 
grunnleggende spørsmål. Arbeiderpartiet må utvikle ideer og praktisk politikk på klima- og 
bærekraftområdet. En sosialdemokratisk tenketank tuftet på vår sosialdemokratiske politiske 
tradisjon og historie, og i samarbeid med fagbevegelsen, bør være en viktig plattform for 
utvikling av en bærekraftig klimapolitikk.  
 
 
Forslag fra delegat nr. 015 Ulf Lervik, Østfold 

 
Kap. 4 Kunnskapssamfunnet, Aktiv næringspolitikk. Side 28, linje 1100:  
Ny setning: Dette skal blant annet gjøres gjennom en økt satsing på medarbeiderdrevet 
innovasjon. 
 
 
 
Forslag fra delegat nr. 015 Ulf Lervik, Østfold 

 
Kap 4 Kunnskapssamfunnet, Aktiv næringspolitikk. Linje: 1160 nytt avsnitt:   

 
Aktiv industripolitikk – offensiv for landbasert industri 

Arbeiderpartiet er bekymret for den alvorlige økonomiske krisen i Europa og hvordan den 
påvirker to-delingen i næringslivet med spesielle utfordringer for norsk landbasert industri. 
Landbasert industrien har stor betydning for næringsvirksomhet, arbeidsplasser og 
lokalsamfunn. Derfor er det et viktig mål å utvikle den industrielle virksomheten. Vi er 
bekymret for nedlegging og utflagging av norsk industri på grunn av dårligere rammevilkår og 
en skjev fordeling i forhold til våre naboland. Vi må derfor føre en enda mer aktiv politikk som 
underbygger og videreutvikler kompetansen i denne betydelige del av norsk industri.  

Arbeiderpartiet vil:    

 Etablere en egen industrioffensiv for utvikling og nyetableringer av landbaserte 
industriarbeidsplasser gjennom å styrke rammebetingelsene.   

 Jobbe for en tydeligere satsing som innebærer gode virkemidler for 
kompetanseutvikling, FoU og innovasjon for å styrke norsk landbasert industris 
konkurranseevne.  

 Sikre nasjonalt forankret eierskap til strategisk landbasert industri gjennom å opprette 
et strategisk eierskapsinstrument med tilstrekkelig forvaltningskapital.  
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Forslag fra delegat nr. 382 Ronny Wilhelmsen, Sametingsgruppa 
 
Programmet 
Linje 3469, 3470,3471 endres til: 
Arbeiderpartiet vil derfor videreføre det offentliges ansvar for å finansiere opplæringen i og 
på samisk, og styrke arbeidet med å bevare og utvikle de samiske språkene og den samiske 
identiteten. 

Linje 3471, 3472, 3473 endres til: 
Arbeiderpartiet vil i samepolitikken prioritere bruk av de økonomiske og menneskelige 
ressursene i videregående skole, grunnskole og barnehage, i språkarbeid og i helsevesenet. 

Linje 3479 endres til: 
Vi må utvikle for å bevare samfunnet. 

 

 
Forslag frå delegat nr. 201 Åshild Kjelsnes, Sogn og Fjordane 
 
VI TAR NOREG VIDERE 
Linje 51: Tillegg til slutt på linja – og trygge 
 
KUNNSKAPSAMFUNNET 
Arbeiderpartiet har ambisjoner på vegne av alle barn 
Linje 808 
Erstatning for eksisterande: innføre daglig fysisk aktivitet og tilbud om frukt og grønt i 
grunnskolen 
 
Aktiv næringspolitikk 
Linje 1229 
Tillegg: - og foredle så mye som mulig av norske mineraler. 
BYGGE LANDET VIDERE 
Binde landet sammen, bygge landet videre 
Linje 2821 
Tillegg etter ordet vegholder --- for drift og investering 
Kultur – opplevelse og deltakelse 
Linje 3361 
Tillegg etter norsk språk: med begge målformer. 
 
 
 
Forslag fra delegat nr. 251 Jorid Holstad Nordmelan, Nord-Trøndelag 
 
Til partiprogrammet, side 24 om matteløftet  
 
FORSLAG: 
Linje 778-779 – Punktum etter «ungdomsskolen». Resten «og sørge for at hvert fylke har 
minst en videregående skole som har spesialisert seg på realfag på høyt nivå» strykes.  
Linje 855 – «at alle fylker skal ha minst en videregående skole som spesialiserer seg på 
realfag» – strykes. 
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Forslag fra delegat nr. 063 Elvis Chi Nwosu, Oslo Arbeiderparti 
 
Forslag til andre saker: 
Demokratiopplæring for økt valgdeltakelse må starte nå 
 
Valgdeltakelsen går ned, spesielt gjelder dette ved kommunevalg, hvor også innvandrere og 
flyktninger som har bodd mer enn tre år i landet kan stemme. Dette taper demokratiet på.  Til 
tross for store forventninger om økt valgdeltakelse i Oslo ved forrige kommunevalg, gikk 
deltakelsen opp små 3,5 prosentpoeng, fra 61 65 %. Det var særlig i Oslo øst og syd at 
valgdeltakelsen var lav. Dette til tross for massiv valgkampinnsats fra Arbeiderpartiet i de 
samme områdene. Noen steder, som på Grorud, var den under 50 %. På andre siden av 
byen, i Oslo vest, var den opp i 77 % på det høyeste.  
Dette er en utfordring som regjeringen må ta på alvor.  Det er kanskje de som velger å ikke 
stemme som har mest behov for å la sin stemme bli hørt. Demokratisk bevisstgjøring må 
være en kontinuerlig prosess, ikke bare to måneder før valg. Målrettet innsats må særlig 
rettes mot ungdom og innvandrere og flyktninger.  
Forslag:  

 Det innføres et program for systematisk demokratiopplæring i skoleverket og i 
introduksjonsprogrammene for flyktninger og innvandrere.   
 

 
 
Forslag fra delegat nr. 063 Elvis Chi Nwosu, Oslo Arbeiderparti 
 
Tilleggsforslag til Kapittel Det gode liv i byen: Trappe opp og utvide nåværende 
områdesatsingene når den første fase utløper i 2016. 
  
Til side 10, linje 202 foreslås følgende endring: Norge må være en pådriver for en globale 
klimatilpassningstiltak og offensiv overgang til grønn økonomi.  
2. Nytt kule pkt. Linje 2143 om barnevern: Gi barnevern gode redskap og kulturkompetanse 
og styrke rettssikkerheten. 
 
 
 
Forslag fra delegat nr. 258 - Severin Slottemo Lyngstad, Nord-Trøndelag Arbeiderparti 
 
ENDRINGSFORSLAG TIL PROGRAMMET: 
 
Side 63 Ny giv i boligpolitikken: 
 
Endre linje 2899 til: 
- Trappe opp studentboligbyggingen med mål om 4000 bygde boligenheter. 
 
Tilleggsforslag ny linje 2900: 
- Øke kostnadsrammen per studentbolig fra 750 000 til 850 000, og øke det statlige 
tilskuddet per studentbolig til 50 %.  
 
 
 
 
Forslag fra delegat nr. 138 Lene Vågslid, Telemark  

Forslag programmet 
Side 38, linje 1663: 
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Kulepunktet erstattes med: 
 
Forbudet mot blyhagl på fastmark oppheves. 

 

Forslag fra delegat nr. 087 Turid Backe-Viken, Hedmark Arbeiderparti 
PROGRAMMET – «FRIVILLIGHET MV» 
 
Tilleggsforslag: 
 
724 Arbeiderpartiet har ambisjoner på vegne av alle barn 
 
Gratis frukt og grønt i grunnskolen 
Gratis skolefrukt til alle elever er et målrettet, kostnadseffektivt og samfunnsnyttig tiltak. Flere 
prosjekter de siste årene har vist at sunne måltider i skolen gir bedre trivsel og mer 
konsentrerte elever som presterer bedre.  
 
Økt fysisk aktivitet 
Daglig fysisk aktivitet er grunnleggende viktig i et læringsmiljø som skal fremme helse, læring 
og trivsel. Gode vaner som læres tidlig, blir med videre i livet. Skolen har en klar forpliktelse 
til å bidra til god folkehelse. Dette bør komme enda tydeligere frem i Opplæringsloven. 
 
Arbeiderpartiet vil: 

 Beholde og trappe opp frukt- og grøntordningen, så den omfatter alle elever i 
grunnskolen. 

 Utvide ordningen med rett til fysisk aktivitet for 5-7.trinn. Ungdomsskolen bør 
prioriteres først i denne sammenheng, og endringen må forankres i Opplæringsloven. 

 
2346 Innovasjon i omsorgen: 
Arbeiderrpartiet vil: 

 Satse mer på utvikling og bruk av velferdsteknologi, og særlig sørge for at GPS blir et 
offentlig godkjent hjelpemiddel 

 
3238 Frivillig fellesskap 
 
Arbeiderpartiet vil: 

 arbeide for at økonomisk tilskudd for de humanitære organisasjonene ikke reduseres 
ved en gjennomgang av tippenøkkelen og en eventuell endring gjennom annen 
fordeling 

 legge til rette slik at økonomisk støtte for frivillige lag og foreninger blir mer langsiktig 
og forutsigbar 

 Etablere økonomiske støtteordninger, som kan sette organisasjonene i stand til å 
motivere og rekruttere frivillige 

 
3306 Kultur- opplevelser og deltagelse 
Lokalkulturen er selve grunnfjellet, det er viktig for oss at den ikke blir stående i skyggen av 
profesjonell kunst, media og idrett. Målet må være å utvikle en samla nasjonal kulturpolitikk 
med fokus på lokalkulturen  
 
Arbeiderpartiet vil: 

 styrke fokuset på lokalkultur og sammenhengen mellom frivillig kulturliv, engasjement 
og demokrati i Kulturdepartementet(KD) Det nasjonale ansvaret for rammevilkårene 
for kulturskoler, kulturorganisasjoner, barne- og ungdomsorganisasjoner, 
kulturtilbudet i kommunene og frivillighet samles i KD 



49 
 

 Sikre at mulighetene for tilskudd til lokale kulturarenaer, scener, forsamlingslokaler 
osv må bli likeverdige med idrettens ordninger for tilskudd til anlegg 

 
 
 
Forslag fra delegat nr. 283, Tor Inge Hoaas, Troms  
 
Forslag til organisasjonsuttalelsen "profesjonell - respektfull - raus" 
Linje 123 
nytt: 
Faglig politisk nettverk 
 
 
 
Forslag fra delegat nr. 048 Fredrik Mellem, Oslo Arbeiderparti 
 
Organisasjonsforslag - vedtekter 
Vedrørende vedtekter: Retningslinjer for fastsettelse av serviceavgift  
Forslag til Arbeiderpartiets vedtekter § 13 Alminnelige bestemmelser. Eventuelt nytt punkt 
som heter «serviceavgift». 
Forslag:l 
Ved innføring og fastsettelse av satser for serviceavgift til partiorganisasjonen skal 
denne type avgift gjelde for alle som er oppnevnt representant for Arbeiderpartiet i 
verv tilknyttet bystyre, kommunestyre og fylkesting, og andre utvalg, styrer og råd. 
Avgiften skal også gjelde for stortingsrepresentanter og partiets medlemmer i byråd 
og regjering, samt andre heltidsombud. Avgiften betales til det kommune/fylkespartiet 
hvor oppnevnte representant har medlemskap og tilhørighet. Det vil si at innehaver av 
kommunale verv betaler til kommunepartiet, innehaver av fylkeskommunale verv og 
stortingsrepresentanter betaler til fylkespartiet. Oppnevnte regjeringsmedlemmer 
betaler til landspartiet som fordeler serviceavgiften etter en nøkkel til landets 
fylkesparti.  
Begrunnelse: Vedtektsfestet og fastsatt serviceavgift er et viktig inntektsgrunnlag og 
solidarisk bidrag for å sikre drift av partiorganisasjonen i de fleste kommune- og fylkesparti, 
og betales inn til det fylkespartiet /kommunepartiet hvor oppnevnte representant har 
medlemskap og tilhørighet. Skal avgiften være solidarisk må det påses at avgiften er pålagt 
alle representanter som har verv via partiet. Avgiften må derfor også gjelde oppnevnte 
regjeringsmedlemmer. Fastsatt serviceavgift beregnes av mottatt bruttohonorar og 
godtgjørelser. 
Fylkespartiet fastsetter sats for serviceavgift for fastlønte bystyre, byråd, kommunestyre og 
fylkesting, og stortingsrepresentanter. Landspartiet fastsetter sats for partiets medlemmer i 
regjering. Som regjeringsmedlemmer regnes ministre, statsråder og statssekretærer. 
Stortingsrepresentanter gis fradrag for innbetalt kontingent til stortingsgruppa. Tilsvarende 
serviceavgift gjøres også gjeldende for andre heltidsombud. 
Fylkespartiet fastsetter sats på serviceavgift for øvrige medlemmer av bystyregruppe, 
kommunestyre og fylkesting og representanter i utvalg, styrer og råd.  
Medlemmer som har honorerte verv plikter å oppgi hva de har mottatt i honorar.  
Vedtektsfestet og besluttet serviceavgift er en forpliktelse et medlem har akseptert når det, 
på partiets vegne, påtar seg et verv i styrer, råd, utvalg og lignende hvor det betales honorar 
eller annen økonomisk godtgjørelse. Mislighold må innebære at renominasjon ikke kan 
foretas, og vedkommende vil ikke kunne oppnevnes til verv, styrer, råd utvalg og lignende.  
 
 
 
Forslag fra delegat nr. 292 Bente Haug, Finnmark 
Endringsforslag til programmet 
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Endringsforslag 1: 
Referanse: Programforslaget, kap. Flere skal gjennomføre 
Nytt pkt., linje 913,s 25 
«Styrke studiefinansieringas reisestipendordning for å sikre elevers mulighet til hjemreiser 
med fly.» 
Endringsforslag 2: 
Referanse: Programforslaget, kap. Høyere utdanning 
Tilføyes linje 983, s 26: 
«…og utvikle en samordningsmodell for finansiering av student- og elevboligbygging.» 
 
 
Delegat nr. 048 Fredrik Mellem, Oslo Arbeiderparti 
 
Tilleggsforslag til organisasjonsuttalelsen 
 
«Medlemskontingenten i Arbeiderpartiet har stått stille i mange år og er for svært mange 
partilag den eneste inntektskilde, eller i alle fall er kontingenten hovedinntekten. Også for 
fylkespartiene utgjør medlemskontingenten en av de vesentligste poster på budsjettet. For 
partiet sentralt er derimot kontingent en betydelig mindre andel av totalbudsjettet. Mange 
partilag har så begrensede ressurser at det hele er et spørsmål om det skal eller ikke skal 
være blomster på 1. mai og/eller kaffe på styremøtene. Dette er en situasjon som ikke er 
forenlig med målsettingene i denne uttalelse. Det er helt nødvendig å styrke partilagenes og 
fylkespartienes økonomi. De fleste partimedlemmer har kun kontakt med «uteapparatet» til 
Arbeiderpartiet og det er også i all hovedsak dette som utgjør Arbeiderpartiet. 
Medlemskontingenten vil derfor fra 2014 bli økt fra 125,- og 250,- til 145,- og 290,- for hhv 
halvt og fullt betalende medlemmer. Fordelingsnøkkelen vil samtidig endres. I dag mottar 
partiet sentralt, fylkespartiene og partilagene 1/3 hver. Fra 1.1.2014 skal partilagene og 
fylkespartiene motta 40 prosent hver, mens partiet sentralt skal motta 20 prosent. 
En bedre økonomi i fylkespartiene og partilagene vil styrke Arbeiderpartiet over hele landet.» 

 

Forslag fra delegat nr. 230 Erlend Moen, Sør-Trøndelag Arbeiderparti 

1. Ny nasjonal strategi mot mobbing 

 

Minst 40- 50 000 barn og unge i Norge utsettes for mobbing ukentlig eller oftere, det vil si 5-
10 prosent av elevene i grunnskolen. Tilsvarende er det minst fem prosent som utfører 
mobbing regelmessig. En mindre prosentdel har begge roller. 

Å bli utsatt for systematisk mobbing er den største risikofaktoren for psykiske lidelser og 
muskel og skjelettplager blant barn og unge, og disse lidelsene gjelder i sin tur for mer enn 
50 % av de uføre i den voksne befolkningen. I en kartlegging av mobbing blant 963 
skoleelever åttende og niende klasse i Norge, hadde 33 prosent av de som oppga å bli 
mobbet høy forekomst av PTSD-symptomer Forebygging av mobbing er derfor et svært 
viktig helseforebyggende tiltak. 

Ikke bare for mobbeofferet kan ettervirkningene være alvorlige. De som utfører mobbing har 
høyere risiko for å utvikle sosiale problemer og antisosial atferd enn andre. Dette 
underbygger den helsefremmende effekten av å forebygge og stoppe mobbing. 
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Mobbing i skolen er et voksenansvar. Skoleledere og lærere må ta dette ansvaret. Nasjonale 
og lokale myndigheter må gi den nødvendige støtten. Det nye nasjonale senteret for 
læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) og Barneombudet vil bli viktige 
nasjonale faginstanser i arbeidet. 

Samfunnsproblemet mobbing må møtes av kompetente voksne. Målet er at skoler og 
barnehager har den nødvendige kompetansen og de riktige verktøyene til å forebygge, se og 
stoppe all mobbing. 
 
Men mobbing kan ikke løses av skolen alene. Arbeiderpartiet vil derfor at idretten, kulturlivet 
og andre arenaer for barn og unge inviteres inn i arbeidet. Helsearbeidere på alle nivåer må 
også spille en viktig rolle. Foreldre har et ansvar, men blir også selv ofre når det skjer 
mobbing. Foreldregruppen må derfor være sentral i en ny nasjonal strategi mot mobbing.  

Å skape varig, trygge læringsmiljø for alle må pågå kontinuerlig. Arbeiderpartiet vil derfor ta 
initiativ til en bred, tverrpolitisk enighet om den nye nasjonale strategien mot mobbing.  
 
 
 
 

2 Arbeiderpartiets ti punkter for trygge læringsmilljø: 
 

 Mobbing må inn i lærerutdanningen. Studentene må settes i stand til å forebygge, 
avdekke og stoppe mobbing gjennom systematisk trening gjennom studieperioden 

 
 Læringsmiljø og forebygging av mobbing må bli et sentralt tema i rektorutdanningen. 

Skoleledere skal møte all mistanke med tiltak for å avdekke og stoppe mobbingen.  
 

 Det nedsettes et bredt sammensatt utvalg /faggruppe som skal gjennomgå alle 
aspekter rundt mobbearbeidet i skolen.  

 Lovverket gjennomgås for å se om det fungerer etter hensikten 

 Organisasjoner, institusjoner og ressurspersoner i og utenfor skolen som kan være 
viktige i arbeidet, samles i et nasjonalt nettverket med mål om å spre kompetanse og 
fokus på mobbing 

 Utvikle et tverrfaglig samarbeid mot mobbing. Pedagoger, psykologer, jurister, 
skolehelsetjeneste, primærhelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste, helsestasjonen og 
skoleledere inviteres til å delta. 

 Utvikle beredskapsteam mot mobbing i hver kommune. Dette skal kunne bistå skoler 
i saker som ikke løses. 

 Styrke skolemiljøutvalgene slik at foreldre og elever trekkes inn i arbeidet med 
mobbing i skolen 

 Øke fokuset og kompetansen på mobbing på digitale plattformer både for elever, 
foreldre, voksne i skolen og på fritidsarenaene 

 Styrke fylkesmannens rolle som tilsyn med skoler   
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Forslag fra delegat nr. 150 Irene Bordier Haukedal, Telemark Arbeiderparti 
Et anstendig og produktivt arbeidsliv 
 
Side 15 linje 414-415: Siste ord i setningen endres fra "pensjonsvilkår" til "pensjons-, lønns- 
og arbeidsvilkår". 
Begrunnelse: Ordningen med anbud i offentlig sektor svekker ikke bare pensjonsvilkår, men 
også lønns- og arbeidsvilkår. 
 

 
 
Forslag fra delegat nr. 150 Irene Bordier Haukedal, Telemark Arbeiderparti 
Styring for en ny tid 
Side 18 linje 583: legge til ordet kommunalt sånn at det blir: At statlig og kommunalt styrte 
virksomheter ...... 
Begrunnelse: Dette handler ikke bare om staten 
 
 
Forslag fra delegat nr. 150 Irene Bordier Haukedal, Telemark Arbeiderparti 
Flere skal gjennomføre 
Side 25 forslag til nytt kulepunkt: Øke entreprenørskap hos ungdommen ved å stimulere til 
etablering av fler ungdomsbedrifter 
Begrunnelse: Entreprenørskap er viktig i både ungdomskolen, videregående skole og på 
høgskole/universitet 
 
 
 
Forslag ra delegat nr. 150 Irene Bordier Haukedal, Telemark Arbeiderparti 
Høyere utdanning 
Side 26 forslag til nytt kulepunkt: Øke entreprenørskap hos studentene ved å stimulere til 
etablering av fler studentbedrifter 
Begrunnelse: Entreprenørskap er viktig i både ungdomskolen, videregående skole og på 
høgskole/universitet 
 
 
Forslag fra delegat nr. 150 Irene Bordier Haukedal, Telemark Arbeiderparti 
Olje og gass 
Side 33 linje 1372: Legge til "Det må etableres et velfungerende marked for salg av gass" 
Begrunnelse: Med Statoils mål om høyest mulig profitt gjennom å selge all gass ut av landet, 
blir det ikke noe marked for kjøp og salg av gass innenlands. 
 
 
Forslag fra delegat nr. 150 Irene Bordier Haukedal, Telemark Arbeiderparti 
Levende demokrati 
Forslag om tillegg til kulepunktet på linje 635-637: Fylkesmannen må i større grad kunne 
være en medspiller ute i fylkene. 
Begrunnelse: Fylkesmannen oppfattes oftest som motspiller utover det som burde være 
nødvendig. Det handler både om næringsetableringer, infrastruktur og arealbruk. 
 
 
Forslag fra delegat nr. 332 Bjørn Tore Ødegården, landsstyret, Buskerud 
  
Skognæringa som et nasjonalt, strategisk satsingsområde 
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Basert på den kritiske situasjonen for skognæringa og treforedlingsindustrien over hele 
landet, foreslår Buskerud Arbeiderparti at landsmøtet gjør et forpliktende vedtak om 
skognæringa som et nytt nasjonalt, strategisk satsingsområde, for å sikre at hele verdikjeden 
fra skogkultivering til ferdig produkt forblir i Norge.  
 
Innholdet i en slik strategisk satsing baseres på innspillene fra Arbeiderpartiets 
stortingsgruppe, slik de framkommer i forslaget ”Woods of Norway. Skognæringa i et 
framtidsperspektiv” (vedlagt). Buskerud Arbeiderparti foreslår at stortingsgruppas 20 forslag 
vedtas som Arbeiderpartiets politikk, i tråd med programkomiteens innstilling, der det heter at 
”utvikling av politikk og virkemidler rettet mot skogbruket, må ha som overordnet mål å øke 
verdiskapningen i skogbruket og fremme videreutvikling av en mer robust trebasert industri. 
Dette er i tråd med Arbeiderpartiets sterke tradisjoner for å satse på og utnytte tilgjengelige 
naturressurser til verdiskapning over hele landet. 
 
Vi trenger sterkere tiltak enn i dag for å sikre hele verdikjeden og hindre at Norge i framtida 
bare blir en ren eksportør av trevirke. Rask handling er helt nødvendig. Det må satses på 
aktivt, industrielt og strategisk eierskap, der staten må bidra til å etablere nye verktøy som 
kan ta strategiske eierposisjoner i norsk industri. Statskog må spille en aktiv rolle. En bedre 
eiendomsstruktur må etableres. Infrastruktur og andre rammebetingelser må komme på 
plass, og det må etableres et langsiktig trebasert forsknings- og utviklingsprogram for nye, 
miljøvennlige og framtidsrettede produkter. 
 
Verdikjeden innen treforedling er ikke bare viktig for verdiskapningen i Norge. Den er også 
en viktig del av et helhetlig kretsløp som er nødvendig for å nå våre nasjonale mål for binding 
av CO2. Det krever at skog avvirkes og foredles.  
 
Både verdikjeden og CO2-bindingen i skog er kraftig svekket det siste tiåret. Et titalls bedrifter 
er allerede forsvunnet. Denne utviklingen må stanses før det er for sent. En stenging og 
demontering av fabrikken på Tofte i Hurum vil føre til at hele verdikjeden får problemer og vil 
sette innsatsen for å etablere skognæringen som et strategisk satsingsområde for framtida, 
langt tilbake. Bedriften på Tofte har allerede utviklet framtidsretta produkter, som det finnes 
et marked for. Regjeringen må derfor engasjere seg aktivt for å få på plass et nytt eierskap 
og hindre nedleggelse av en bedrift som har alle muligheter for lønnsom drift. 
 
 
 
Forslag fra delegat nr. 038, Marianne Riis Rasmussen, Akershus 
 
Linje 983 i forslaget til nytt partiprogram som heter 
"Trappe opp studentboligbyggingen med mål om 2000 boligenheter i året." 
 
endres til 
 
"Trappe opp studentboligbyggingen og legge til rette for at det kan bygges minst 2000 
boligenheter hvert år i kommende stortingsperiode." 
 
 
 
Forslag fra delegat nr. 159 Anne A. Bystadhagen, Vest-Agder  
 
Kapittel 3, Trygg økonomisk styring 
Undertittel: Styring for en ny tid 
Side 16, linje 513 – ny setning og nytt kulepunkt 
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Arbeiderpartiet vil at statlig, regional og lokal organisering skal møte framtidas behov for 
samarbeid, koordinering og samhandling – mellom, innen og på tvers av forvaltningsnivåene. 
Offentlig forvaltning skal møte framtida i tråd med innbyggernes behov for samordna og 
koordinerte tjenester på alle områder. Utfordringer innen f. eks tilsynsoppgaver, behandling 
rehabilitering, utdanning og arbeid krever dette. Arbeiderpartiet vil hele tiden ha som mål at 
alle forvaltningsetater endres i tråd med samfunnets behov og muligheter. 
 
Arbeiderpartiet vil 
Sørge for at statlig, regional og lokal forvaltning er organisert på en måte som fremmer 
samarbeid og samhandling internt, mellom og på tvers. 
 
 
 
Forslag fra delegat nr. 258 - Severin Slottemo Lyngstad, Nord-Trøndelag  
ENDRINGSFORSLAG TIL PROGRAMMET: 
 
Endre linje 2899 til: 
- Trappe opp studentboligbyggingen med mål om 4000 bygde boligenheter. 
 
 
Tilleggsforslag ny linje 2900: 
- Øke det statlige tilskuddet per studentbolig til 50%, og øke kostnadsrammen per 
studentbolig fra 750 000 til 850 000. 
 
 
 
Forslag fra delegat nr. 132 Per Martin Aamodt, Vestfold 
 
Endringsforslag til programforslaget 
Kapittel 4, Kunnskapssamfunnet 
 
Linje 828 
Tillegg i punkt (understreket): 
 

- Utvikle leksehjelpsordninger som en integrert del av skoledagen, der elevene sikres 

faglig veiledning, slik at… 

 

 

Forslag fra delegat nr. 159 Anne A. Bystadhagen, Vest-Agder  
 
Kapittel 4, Kunnskapssamfunnet 
Undertittel: Arbeiderpartiet har ambisjoner på vegne av alle barn 
Side 23, nytt kulepunkt 
 
 
Sikre 5-dagers skoleuke i alle klassetrinn i alle kommuner over hele landet og et SFO-tilbud 
alle ukedager i barneskolen. 
 
 
 
Forslag fra delegatene: 
Delegat nr. 050 Truls Wickholm, Oslo Arbeiderparti 
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Delegat nr. 065 Merete J. Orholm, Oslo Arbeiderparti 
Delegat nr. 056 Munir Jaber, Oslo Arbeiderparti 
 
Forslag til programmet kap. 6 Bygge landet videre under overskriften 
Samfunnssikkerhet og beredskap 
 
Nytt kulepunkt etter Arbeiderpartiet vil og linje 3184, side 68: 
 
- Det innføres sms-varsling til nødmeldetjenesten 
 
 
Forslag fra delegat nr. 007 Svein Olav Agnalt, Østfold 
 
Forslag til nytt kulepunkt på side 22 etter linje 714: 
Utdanningskriteriet i kommunenes rammetilskudd til barnehager endres slik at barn i 
kommuner med lavt utdanningsnivå ikke taper. 
 
Begrunnelse: 
Kommuner med en befolkning med lavt utdanningsnivå, og til tider store 
integreringsutfordringer, har større behov for å tilrettelegge for at barn kan gå i barnehager 
med høy kvalitet enn kommuner med høyt utdanningsnivå. 
 
 
 
Forslag fra delegat nr. 070 Bettina Thorvik, Oslo Arbeiderparti  

2 Forslag til kapittel 4 Kunnskapssamfunnet, Trygg og god start for alle 
 
Erstatte punkt 706 med følgende: Innføre en bemanningsnorm som sikrer nok voksne i 
barnehagen innen utgangen av stortingsperioden 2013-2017. Årstallet i linje 996 endres fra 
2020 til 2017.  
 
 
 
Forslag fra delegat nr. 070 Bettina Thorvik, Oslo Arbeiderparti  

5 forslag til kapittel 6 Bygge landet videre, Ny giv i boligbyggingen 
Nytt punkt før linje 2859: Kommuner med sterk befolkningsvekst opplever press på 
kommunal infrastruktur. Kriteriene for veksttilskuddet må gjennomgås og selve 
tilskuddssatsen må vurderes å økes betydelig.   

Nytt punkt før linje 2859: Samferdselspolitikken er et viktig virkemiddel for å skape et større 
og felles bo- og arbeidsmarked, og dermed et sentralt virkemiddel for boligpolitikken særlig i 
pressområdene. 

Erstatte punkt 2870, minus linje 1. Forslaget er da som følger:  

Sette klare mål for boligbyggingen. Styrke den statlige koordineringen og arbeide for at det 
bygges minst 40.000 boliger årlig. 

Nytt punkt etter linje 2876: Ha fritak for dokumentavgift for førstegangskjøpere.  

Erstatte punkt 2899: Trappe opp studentboligpolitikken med mål om minimum 2000 bygde 
boligenheter i året. 
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Nytt punkt etter 2899: Øke tilskuddet pr. studentbolig i tråd med kostnadsutviklingen.  

 

Forslag fra delegat nr. 066 Gard Realf Sandaker-Nielsen, Oslo  
 
Forslag til kapittel 3, Trygg økonomisk styring, Et anstendig og produktivt arbeidsliv 
Nytt punkt etter linje 443 
Utrede om en endring av overtidsbestemmelsen i arbeidsmiljøloven, slik at kravet til 
overtidstillegg utløses når avtalt arbeidstid overstiges, vil ha en positiv effekt på problemet 
mange arbeidstakere har med for små stillingsbrøker.  
 
 
 
Forslag fra delegat nr. 103 Paul André Lindseth, Oppland 
 
Programforslaget 
 
Kapittel 4: Linje 1251: Legge til: "Jobbe for at mulighet for klimagassreduksjoner skal bli et 
kriterium for utbygging av kraftnett." 
 
1259: Endre til: "ikke fører til store naturinngrep eller skader biologisk mangfold" 
 
1262: Fjern "nye". Like viktig med satsning på det vi allerede vet om, som ikke er nye 
 
1267: Legge til: "Arbeiderpartiet vil legge til rette for plusshus i Norge, og følge opp 
klimameldingen gjennom osv." 
 
1275: Fjerne "OED" 
 
1283: Endre til: "jobbe for at den planlagte utbyggingstakten av kraftkabler til utlandet frem 
mot 2020 også fortsetter etter 2020." 
 
1295: Legge til kulepunkt: "Innføre en investeringsstøtte på 40 % gjennom enova til aktører 
som ønsker solceller på taket" 
 
1296: Legge til kulepunkt: "Legge til rette for bygg som vil levere fornybar energi" 
 
1297/1268: Legge til kulepunkt: "Styrke ressursene til igangsettingen av arbeidet med 
utfasingen av fossile oljefyrer til 2020, og sette opp fyringsoljeavgiften tilsvarende det 
svenske nivået" 
 
1300: Legge til: "Fortsette arbeidet for økt energieffektivisering og erstatte fossil med 
fornybar energi i industrien" 
 
1303 tillegg: "Norge må fortsette sin globalt viktige satsing på CCS" 
: "og gjennomføre fullskala renseprosjekt/ evt. Mongstad innen 2020 
 
1301: Endring fra komma: "ha som mål at Norge er et foregangsland på elektrifisering" 
 
1360: Legge til: "AP vil jobbe for industriutvikling innen miljøteknologi, som for eksempel 
havvind, med mål om å foredle energiforskning til norsk industriutvikling. Dette kan gjøres 
ved å ta teknologien i bruk og slik bygge kompetanse, og på sikt skape industri og 
arbeidsplasser." 
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1369: Legge til: "klima" i hva man skal ta hensyn til 
 
1560: Legge til: "og vi legge til rette for at hele bil- og lastebilparken kan ta i bruk fornybare 
drivstoff som elektrisitet, hydrogen, bærekraftig produsert biodrivstoff." 
 
1566: Legge til: "og vil derfor øke Co2-avgiften" 
 
1602: Legge til: " (...) gjennom blant annet Norfund og Statens Pensjonsfond Utland" 
 
1610: Legge til: "Legge til rette for nullutslippsbiler gjennom en økning i bevilgningene til 
transnova. Transnova må bli transportens svar på Enova, og de må settes i stand til å støtte 
store pilot- og demonstrasjonsprosjekter for de fornybare drivstoffene." 
 
Kapittel 6: 
Linje: 
2882-2883: Endre til: "fjerne unødige hinder" (energieffektivisering og universell utforming 
kan sees som hindre slik det står nå) 
 
 
 
Forslag fra delegat nr. 280 Tove Karoline Knutsen, Troms 
 
Tillegg inn i programmet, kap. Olje og gass, side 32, linje 1331 
 
Konsekvensutredning kan ikke automatisk bety åpning for petroleumsvirksomhet. 
Spørsmålet om hele eller deler av Nordland VI og VII og Troms II bør åpnes for 
petroleumsaktivitet, må etter en eventuell konsekvensutredning vurderes av et nytt 
landsmøte i Arbeiderpartiet, og sees i sammenheng med kunnskapsinnhentinga for 
områdene.  
 
 
 
Forslag fra delegat nr. 266 Siv Dagny Larssen Aasvik, Nordland 
 
Endringsforslag til strekpunkt linje 899 
  
At flere elever med godkjent fagbrev gis muligheter til å gå videre til høyere utdanning, ved at 
de regnes som generelt studieforberedte.  
En forutsetning for dette er at studentene får relevant forkurs i høyere utdanning.  
  
 
 
Dirigenten refererte følgende permisjonssøknader: 
 
Delegat 039 Ina Rangønes Libak må til legen, og vil komme tilbake til landsmøtet i løpet av 
dagen. 
Mottatt kl. 15.55 
Søknaden innvilget. 
 
Delegat 264 Eirik Sivertsen Nordland. Delta i Dagsnytt 18 og middag med internasjonale 
gjester. 
Mottatt kl. 17.15 
Søknaden innvilget. 
 
Delegat 055 Rina Mariann Hansen søker om permisjon i perioden fra 17 til 18 for å amme. 
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Mottatt kl. 17.05 
Søknaden innvilget. 
 
Delegat 031 Øyvind Sand, Akershus søker om permisjon ut dagen pga. sykdom 
Mottatt kl. 21.15 
Søknaden innvilget. 
 
 
Møtet torsdag sluttet kl. 21.30 
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Fredag 19. april: 
 
 
Møtet ble satt kl. 09.00 
 
Dirigenten refererte følgende permisjonssøknader: 
 
Delegat 23 Geir Sverdrup søker permisjon 19.4 i tidsrommet 1100-1500 i forbindelse med 
jobb. 
 
Delegat 263 Lisbeth Berg Hansen søker permisjon 19.04. i tidsrommet 10.30 – 11.30 for å 
delta i statsråd på Slottet. 
 
Søknadene innvilges. 
 
 
 
 
Møtet ble åpnet med markering av stemmerettsjubileet ved Anniken Huitfeldt. 
 
 
 

Anniken Huitfeldt, Aps landsmøte 2013 
 
Likestilling – stemmerettsjubileum 
 

(Bilde 1: Svart) 
En augustdag i 1887 møttes 29 menn i Arendal. 
Sammen satte de ned fire punkter på et papir. 
  
De fire punktene ble det aller første programmet for et parti som skulle sette store 
fotavtrykk i norsk historie.  
  
Et av punktene var alminnelig stemmerett – for både kvinner og menn. 
De gjorde noe historisk de 29. 
De stiftet Det Norske Arbeiderparti. 
  
Partiet som skulle vise seg å gå fremst i kampen for likestilling i 126 år. 
  
* 

 (Bilde 2: Fyrstikkarbeidere) 
 
I 1889 gikk fyrstikkarbeiderskene i Oslo ut i streik. 
Streiken skulle bli et symbol for de to store frigjøringskampene i norsk historie; 
  
Frihet for arbeiderklassen, 
Og frihet for kvinner. 
  
De streika for nedsettelse av arbeidstiden fra 13,5 til tolv timer, for retten til vask, 
såpe og håndkle slik at de kunne vaske av seg fosforen som vansiret en del av 
jentene slik at kjeven gikk i oppløsning. 
  
De dannet sin egen fagforening. 
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Og journalisten Fernanda Nissen med svart kjole midt i bildet foran, ble senere valgt 
til foreningens leder. 
  
Et halvt år etter streiken gikk det aller første 1.mai toget gjennom Oslos gater. 
Fremst i toget gikk Fyrstikkarbeiderskenes fagforening. 
  

(Bilde 3: Fernanda Nissen) 
 

Fernanda Nissen gikk foran i kampen for kvinnelig stemmerett rundt forrige 
århundreskifte. 
  
Hun var den drivende kraften da Arbeiderpartiets kvinneforening flere år på rad 
arrangerte store demonstrasjonstog for kvinnelig stemmerett på 17. mai. 
  
Hun var med å opprette både Norsk Kvinnesaksforening, 
Landskvinnestemmerettsforeningen, og Arbeiderpartiets kvinnebevegelse. 
  
Hun var en pioner. 
  
Og da vi vant fram i 1913, ble vi det fjerde land i verden som innførte stemmerett for 
kvinner. 
  
Høyre derimot var konsekvente. 
De var imot helt fram til 1913. 
Først var de mot stemmerett for arbeidsfolk. 
Deretter kjempet de like innbitt mot stemmerett for kvinner. 
 
* 

 (Bilde 4: ”Deg venter vi på”) 
 
Arbeiderpartiets kvinnekamp har blitt møtt med motstand. 
Da vi innførte prevensjonsveiledning for ugifte kvinner, og ga norske soldater gratis 
kondomer etter krigen, utløste det tidenes nest største underskriftskampanje. 
400 000 uttrykte sin vrede. 
  
Norgeshistoriens største underskriftskampanje kom 30 år senere, da vi innførte rett til 
selvbestemt abort. 
  
Arbeiderpartiets kvinner innehar altså norgesrekorden i flest underskrifter mot sine 
saker, men jommen har vi også norgesrekorden i viktige likestillingssaker også. 
  
* 
  
Retten til å bestemme over egen kropp har alltid vært en del av kvinnekampen. 
Helt tilbake til 1887 ble hele opplaget av partiavisa Sosialdemokraten beslaglagt da 
den trykket to sider informasjon om prevensjon. 
  
Det har linjer til kampen for kvinners rett til å bestemme over egen kropp i dag. 
Derfor har våre utenriksministre og statsministre alltid vært klokkeklare i alle 
internasjonale fora når det gjelder kvinners rett til å bestemme over egen kropp. 
  
Og derfor sier vi et klart og tydelig nei til alle Høyres forslag som innebærer å 
innskrenke kvinners rettigheter i abortloven. 
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*  
 

(Bilde 5: Gro HB) 
 

Det viktigste tingene i livet er arbeid og kjærlighet, sa Fernanda Nissen.  
 
Det var Gro Harlem Brundtland som gjorde det mulig for kvinner å slippe å velge 
mellom de to. 
  
Da hun tok over som statsminister i 1986, var fødselstallene på det laveste i historien. 
  
Den gang måtte kvinner velge mellom barn og jobb.  
I dag kan vi velge begge deler. 
  
  
Gro møtte motstand: De kalte henne kjeftesmella. 
 
Og vi møter motstand i dag. 
Mot at assistert befruktning skal være en del av det offentlige helsetilbudet, mot 
kvotering, og mot makspris i barnehagene. 
  

(Bilde 6: Jens S) 
 
I dag er dette et dagligdags bilde. Det var det ikke da Jens ble pappa.  
 
2 % av norske menn tok den gang ut pappaperm, og 95 % sa da at det er kona som 
lager maten.   
I dag sier over halvparten at de deler på middagslaging og 90 % tar ut pappaperm.  
 
Og da vi vedtok å utvide pappakvoten til 14 uker, sa Høyres kvinner at nå straffer vi 
mor.  
De sa at nå har gått så lang at ikke fedre kom til å ta ut hele pappakvoten  
 
Men hva har skjedd? 
Norske menn tar ut mer pappaperm enn noen gang. 
Så norske menn er langt bedre enn Høyres kvinner skal ha det til. 
  
Ved forrige lønnsoppgjør hadde Fellesforbundet som krav at alle fedre skulle få rett til 
å være hjemme med full lønn to uker etter fødselen. 
  
Vis meg det landet i verden som har mannfolk i industrien med slike tariffkrav! 
 
Roar, Det fins ikke makan til mannfolk i hele verden! 
  
* 
  
 

(Bilde 7: Svart) 
 
Vi møter motstand når vi innfrir kravene fra forrige landsmøte om bedre rett til 
heltidsstillinger. 
For dagens unge jenter finner seg ikke i å bli tilsatt i 21,3 % stillingsbrøker etter å ha 
utdannet seg til hjelpepleier eller sykepleier. 
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Når vi foreslår å styrke kvinnens rett til heltidsstillinger, sier Høyre at det lukter 
«gammalt muggent brød». 
  
Og vi møtte motstand da vi kjempa for at renholdsarbeidere skulle ha rett til regionale 
verneombud. For de store kampene for likestilling i årene framover står i norsk 
arbeidsliv. 
 
Kampen for sosial rettferdighet og likestilling har alltid vært to sider av samme sak for 
Arbeiderpartiet. 
  
Og mens vi vil at staten skal punge ut det som det koster å gjennomføre to 
barnehageopptak i året, vil Høyre bare putte flere unger inn. 
  
Når Torger Ødegaard sier at det ikke er noen sammenheng mellom kvaliteten i 
barnehagene og antall voksne må jeg spørre meg;  
Har denne mannen noen gang arrangert en barnebursdag?  
 
Kvalitet i barnehagene avhenger at vi ikke bare lemper flere unger inn, men at det er 
voksne der til å ta seg av dem. 
 
FrP forsøker nokså frekt å ta æren for minoritetskvinnens kamp. 
  
De bedriver i beste fall politisk svindel. 
Frp har aldri stått fremst i kampen for minoritetskvinner i Norge. De snakker om 
minoritetskvinnenes kamp for å sette innvandrerkvinnene i et dårlig lys. 
Det er minoritetskvinnene selv som hare tatt denne kampen i det norske samfunn. 
  
Det er kvinner som Shabana Rehman, 
Loveleen Brenna 
og Kadra Yusuf. 
  
Som har gått foran. 
De har vist vei. 
Det er de som vil bli stående igjen som nye pionerer i norsk kvinnesakshistorie. 
  
  
Likestillingskampen skal føres videre. 
Gjennom politikk. 
Gjennom vilje til forandring. 
Og av kvinner selv. 
  
I vår tid er det kvinner som Anette Trettebergstuen som fører kvinnekampen videre. 
Hun var den eneste lesbiske kvinnen som sto på Stortingets talerstol den dagen 
Stortinget vedtok at lesbiske også skal kunne få hjelp til å få barn i Norge.  
Hun bærer arven etter AP-kvinnen Kim Friele videre i vår tid. 
  
Line Hoem, varaordføreren i Kristiansund, som uredd har tatt opp kampen mot 
voldtekt gjennom å fortelle sin egen historie. 
  
Vi skal huske Prableen Kaur, som for to år siden var den første kvinnen med 
hodeplagg som sto på en talerstol på landsmøtet i Arbeiderpartiet, og som modig har 
fortalt oss om sin oppvekst uten særlig mye inkludering.  
  
Kjære landsmøte 
Partikamerater og partivenninner 
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Vi skal oppmuntre, støtte og ære alle dem som våger å stå opp for det de tror på. 
 
Og som sier det de mener. 
 
For vi skal sette nye fottrykk i framtida.  
Vise at arbeidet for kvinnens frigjøring og arbeidet for frihet for norske arbeidstakere 
handler om den samme kampen for sosial rettferdighet. 
 
 
 
 
 
Anniken introduserer Birgit Skarstein:  
  
Fernanda Nissen var lam i den ene armen. 
Tenk dere hvor vanskelig det var for en mor den gangen. 
  
Det var kanskje hennes funksjonshemming som gjorde henne så uredd. 
Det ga henne kanskje ekstra mot. 
  
Jeg kjenner en annen uredd kvinne. 
Ei som bryter grenser. 
Ei som ikke er redd for motstand. 
  
Birgit Skarstein. Velkommen til vårt landsmøte. 
 
Birgit Skarstein holdt en kort tale. 
 
 

Jonas Gahr Støre  
Landsmøte i Arbeiderpartiet 
 
Kjære landsmøte!  
 
I går forklarte Jens hvorfor så mye står på spill ved dette valget. 
 
Det er mye vi ikke vet om hvordan politikken blir i krysningen mellom Høyre og Frp. 
 
Det gir grunn til uro.  
 
Men, det som gir enda større grunn til uro er det vi allerede vet!  
For på helse og omsorg er Høyre og Frp helt tydelige.   
 
Siv Jensen gjentar at dersom Frp vinner valget vil de ha markedstenkning på alle nivåer. 
Hun sier at Margaret Thatcher og Ronald Reagan er hennes politiske forbilder.  
 
Husker dere Thatchers tydeligste budskap – om at ”det finnes ikke noe samfunn, bare 
familier og individer”?  
Husker dere Reagan som mente at ”offentlige myndigheter ikke var løsningen, men 
problemet”? 
 
Er det dette verdigrunnlaget som skal forme politikken for Norge, små og store valg? 
 
 
Kjære landsmøte;  
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Vi vil ikke ha en omsorgspolitikk som er basert på markedstenkning på alle nivåer.  
Vi vil ikke at offentlige sykehus skal subsidiere kommersielle klinikker.  
Og kjære landsmøte, vi sier nei en til helse og omsorgspolitikk som tenker profitt for de 
private framfor pasientens beste.   
 
Men vi vinner ikke valg på det vi er mot, vi vinner på det vi er for.  
Og vi har store planer og ambisjoner for fellesskapets helse og omsorg. 
 
Tiden er inne for å fremme dem på en ny måte! 
 
I 35 år har høyresiden snakket ned den offentlige velferden. Hver mangel ved et sykehus 
eller et omsorgstilbud var et argument for privatisering. Ja til og med langt inn i våre rekker 
så vi slike tanker. 
 
Dette må vi snu! 
 
Er det mangel ved et offentlig sykehus så skal vår politikk gjøre sykehuset enda bedre – ikke 
å gi pengene til en privat klinikk som til og med skal hente ut en profitt! 
 
Vil vi løfte eldreomsorgen – så er det fellesskapet som skal lede an i det løftet.  
I samarbeid med ideelle og frivillige. Men ikke gjennom å sette alt ut på anbud – der den 
eneste veien til marginer er å tukle med de ansattes pensjoner og rettigheter. 
 
Budskapet fra dette landsmøtet er at vi går til valg med den mest offensive satsingen på 
helse- og omsorg på mange tiår.  
 
Vårt budskap er optimistisk. I dag legger jeg frem stortingsmelding om omsorg.  
Nå feirer vi at vi får flere eldre. Det er velferdsstatens bonus.  
 
For flere eldre betyr mer mangfold.  
Da må vi ha mer mangfold i våre tilbud. 
Fra litt tilrettelegging for å bo hjemme lenger – til den omsorgen du trenger om du har 
demens og trenger dagtilbud eller fulltidspleie. 
 
Partnerskap med de frivillige. Ny satsing på velferdsteknologi. Bedre og mer varierte tilbud. 
 
Kjære landsmøte, 
 
La meg nevne to tydelige satsinger på fellesskapets ansvar – i begge endene av 
helsepolitikkens skala – fra forebygging til sykehus. 
 
For det første; vi skal stå for en mobilisering for folkehelse 
 
Da den faglige og politiske arbeiderbevegelsen formulerte sine første krav sto folkehelse 
høyt på lista; arbeidsmiljø, rent vann, gode sanitærforhold, bedre boliger, riktig ernæring for 
barn, tiltak mot misbruk av alkohol. 
 
Fellesskapet tok ansvar. For å motvirke sosiale forskjeller. For å gjøre gode valg virkelige og 
tilgjengelige for alle.  
 
Nå skal vi mobilisere for folkehelse i en ny tid. 
 
Våre utfordringer møter vi nå fra de ikke-smittsomme sykdommene. Psykiske problemer. 
Konsekvens av stillesitting. 
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Høyresiden sier at helse – det er ditt eget valg. Punktum. 
 
Ja, det er egne valg, eget ansvar. Men det er noe mer. For det finnes et samfunn, ikke bare 
individer. Din helse er ditt ansvar. Men alles helse er også alles ansvar.  
 
Næringsinteresser og markedskrefter er sterke. De vil ha fritt fram til hver enkelt av oss, uten 
filter: Fra tobakkindustrien til alkoholindustrien til de som pusher usunn mat mot unge. Dette 
skaper de største ulikhetene i vårt samfunn – de sosiale ulikhetene innen helse. 
 
Men fellesskapet kan stå i mot. Lage regler. Gi informasjon. Beskytte de yngste. Som å ha et 
Vinmonopol – som folk liker – men som H, V og Frp i realiteten vil avvikle med å ta vin inn i 
butikken. 
 
Kjære landsmøte: Evnen til å forebygge – det er et samfunnsansvar! Det er bedre å bygge 
friske barn enn å reparere syke voksne. 
 
Vi vil styrke skolehelsetjenesten og helsestasjonene for å motvirke frafall, og for å ruste oss 
til å hjelpe tidlig de som sliter psykisk. 
 
Her på landsmøtet går jeg inn for at Arbeiderpartiet skal jobbe for fysisk aktivitet i skolen - 
hver dag. Det er bra for helsa, og det er bra for læring. 
 
Her på landsmøtet går jeg inn for at skolene skal tilby et måltid til barna – gradvis og med 
lokale tilpasninger - fordi skolene våre er forskjellige. Det er bra for helsa og bra for læring.  
 
Tenk at høyresiden skaper strid om dette! 
 
Frp vil gi unge grøt. Det er i alle fall noe. 
 
Høyre er ikke bare i mot alle tilbud om skolemat. Om de vinner valget lover de å ta vekk 
tilbudet om frukt og grønt! 
  
Kjære landsmøte, det kaller jeg tidenes råtneste epleslang! 
 
For det andre; sterke fellesskapssykehus 
 
Nordmenn verdsetter sykehusene – og innsatsen til de over 100.000 som jobber der. Mellom 
80 og 90 prosent av oss er fornøyde. 
 
Men politikkens oppgave er ikke å være fornøyd! Det er å virkeliggjøre muligheter. Rette opp 
mangler.  
 
Sikre alle like gode tilbud. Få til raskere diagnose. Få ned ventetidene. Styrke 
heltidskulturen. Bedre akuttmottak. Nye metoder og medisiner. Bli kvitt unødig byråkrati. Få 
til lengre åpningstider. Elektronisk journal. Styrket pasientsikkerhet. Bedre ledelse. 
 
Dette er vårt svar på markedstenkningen til Høyre og Frp som svekker sykehusene, og som 
bli dyrere for samfunnet fordi sykehusene skal betale deler av de privates profitt.  
 
I sum: dårligere for det aller viktigste; tilbudet til pasienten. 
 
Alle våre ambisjoner for norske sykehus er mulig med dagens organisering. Vi gjør det på 
lag med de ansatte – slik vi markerer med den felles sykehusplattformen mellom LO og 
Arbeiderpartiet. 
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Regionene er viktige for den politiske styringen av sykehusene, den blir svekket ved å 
avvikle dem og legge alt under departementet. Det vil bli mer sentralisering og lenger unna 
for særlig vest, midt og nord. 
 
Derimot er vi for å justere og videreutvikle modellen, slik vi har vært år for år – om det gir 
bedre resultater. 
 
Jeg lytter til partifeller i Helse Sør Øst regionen som mener regionen er for stor.  
 
Til dere vil jeg si: Når omstillingene og samordningen i Oslo-området og ved Oslo 
Universitetssykehus er i mål vil det være naturlig å se på regionen med nye øyne og et åpent 
sinn, for å skape mer likeverdige enheter med større regional forankring.  
 
Kjære landsmøte, 
 
Sist jeg snakket til landsmøtet var jeg utenriksminister. 
 
Dagens utenriksminister siterte den tidligere utenriksministeren forleden – at han skulle ha 
sagt at helse var for viktig til å overlates til helseministeren alene. 
 
Kan ha sagt noe sånt? 
 
Ja, og han hadde rett. For helse er faktisk alles ansvar. 
 
Og ja, kjære landsmøte; det finnes noe som heter samfunn!  
 

 
 
Debatten fortsatte etter partilederens innledning om den politiske situasjonen:  
(med 3 minutters taletid): 
 
 
Taleliste fredag etter Jens Stoltenberg: 
 
1 Espen Barth Eide, Regjeringen 
2 Lisbeth Berg-Hansen, Regjeringen 
3 Tor Arne Strøm, Stortingsgruppa 
4 Cacilie Agnalt, Østfold 
5 Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, Regjeringen 
6 Siri Sandvik, Sogn og Fjordane 
7 Heidi Persdatter Greiner Haaker, Sametingsgruppa 
8 Øystein Hassel, Hordaland 
9 Kjell Maartmann-Moe, Akershus 
10 Espen Johnsen, Oppland 
11 Berit Wold Fjelle, Sør-Trøndelag 
12 Svein Olav Agnalat, Østfold 
13 Sunniva Folgen Høiskar, Aud-Agder 
14 Terje Sørvik, Nord-Trøndelag 
15 Irene Johansen, Østfold 
16 Elvis Chi Nwosu, Oslo 
17 Lise Selnes, Hedmark 
18 Kari Hauge, Akershus 
19 Jonny Liland, Vest-Agder 
20 Roger Hansen, Finnmark 
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21 Ruth Mariann Hop, Rogaland 
22 Lozan Balisany, Vestfold 
23 Pia Svensgaard Troms 
24 Håkon Noren, Oppland 
25 Kjell Neergaard, Møre og Romsdal 
26 Olav Terje Normann Bergo. Hordaland 
27 Vidar Lande, Buskerud 
28 Torunn Kanutte Husvik, Oslo 
29 Hallgeir Ofte, Telemark 
30 Hjørdis Stuedal, Sør-Trøndelag 
31 Hilmar Høl, Sogn og Fjordane 
32 Arild Stokkan-Grande, Stortingsgruppas styre 
33 Ina Rangønes Libak, Akershus 
34 Tomas Norvoll, Nordland 
35 John Harry Skoglund, Akershus 
36 Jørn Øversveen, Hedmark 
37 Monika Kvalavåg, Hordaland 
38 Ronny Wilhelmsen, Sametingsgruppa 
39 Didrik André Beck, Oslo 
40 Irene Bordier Haukedal, Telemark 
41 Eirin Kristin Sund, Rogaland 
 
 
 
Kl. 1230 
 
SAK 3 – INNSTILLING OM BERETNINGEN 
 
Dirigenten ga ordet til Beretnings- og fullmaktskomiteens leder Reidar Åsgård, som la fram 
følgende innstilling om beretningen for perioden 01.01.11 – 31.12.12: 
 

Arbeiderpartiet 
Det 64. ordinære landsmøte 
18. – 21. april 2013 
 
Fullmakts- og beretningskomiteen har gjennomgått partiets beretning for perioden 
01.01.2011 – 31.12.2012, og fremmer følgende innstilling: 

 
Beretningen for 2011 – 2012 gir en bred oversikt over partiets virksomhet i perioden. Den 

politiske virksomheten har vært drevet i tråd med partiets program og aktivitetsplaner. 

Arbeidet har vært preget av 22. juli og kommune- og fylkestingsvalget og forberedelsene til 

stortingsvalget og landsmøtet i år. Komiteen vil bare trekke fram noen enkelte områder fra 

beretningen: 

 
Det norske Arbeiderpartis 63. ordinære landsmøte ble avholdt i Oslo torsdag 7. – søndag  
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10. april 2011. Landsmøtet vedtok nytt integreringspolitisk dokument, ny kommunalpolitisk 
plattform og arbeidet i partiet, rundt 600 innkomne forslag, den politiske situasjon og 
vedtektsendringer, i tillegg til 17 uttalelser.  
 
På partikontoret var det ved utgangen av siste periode var 36 personer ansatt ved 

partikontoret, herav en valgt. 4 politiske rådgivere har permisjon fra partikontoret og jobber i 

regjeringen. 1 politisk rådgiver har permisjon mens hun arbeider som rådgiver for 

Parlamentarisk leder. 1 person har permisjon mens hun møter som fast vararepresentant på 

Stortinget. Partiet har i tillegg arbeidsgiveransvaret for 22 fylkessekretærer. 7 

fylkessekretærer har permisjon.  2 fylkessekretærer har sluttet i perioden. 

Når det gjelder organisasjonsarbeidet har komiteen merket seg medlemsundersøkelsen der 

det ble mottatt 7.099 svar fra hele landet. 21,7 prosent av de som svarte var nye 

medlemmer. Komiteens merker seg at hovedfunnet i undersøkelsen var at medlemmene 

stort sett var fornøyde. Nye medlemmer føler seg godt mottatt i partiet og er tilfreds med 

informasjonen som er mottatt. 65 prosent meldte seg inn i partiet på egen kjøl, mens kun 23 

prosent hadde blitt spurt om å bli medlem. I 2012 endte medlemstallet på 52.758 

medlemmer, en nedgang fra 2011, med vesentlig høyere enn i 2010 hvor medlemstallet var 

49.407. 

Arbeiderpartiet gjorde sitt beste kommune- og fylkestingsvalg på 14 år. Partiet fikk en 

oppslutning på 31,7 prosent ved kommunevalget og 33,2 prosent ved fylkestingsvalget. På 

tross av framgangen fikk partiet færre ordførere enn etter valget i 2007: 153 ordførere, mot 

179 i forrige periode.  

Arbeiderpartiet gjennomførte tidenes grasrotkampanje på tross av at det ble en svært kort 

valgkamp. Arbeiderpartiets medlemmer og tillitsvalgte banket på 414.612 dører og delte ut 

imponerende 1.021.433 roser! 

Valgkampen i 2011 var en annerledes valgkamp. 22. juli kastet lys over valgkampen i hele 

landet. AUFs hovedbudskap var å bruke stemmeretten og «å svare vold med demokrati». 

Arbeiderpartiet fikk 29,7 prosent ved skolevalget, en økning på 6,3 prosent fra skolevalget i 

2009. Ingen andre partier har noen gang fått større oppslutning enn dette ved  
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skolevalg! 

Medlemstallet til AUF har økt markant i perioden. Ved utgangen av 2011 gikk de fra 9.608 til 

13.927 medlemmer, og ved utgangen av 2012 ble medlemstallet imponerende 13.210 

medlemmer. 

Ordet i saken: Ingen. 

 
Vedtak: Beretningen enstemmig godkjent. 
 
Det ble vist en billedkavalkade over aktiviteten de to siste årene. 
 
 
SAK 5 – INNKOMNE FORSLAG  
 
Dirigenten tok deretter opp innkomne forslag, andre politiske saker, hefte 1, samt heftet 
endrings-/tilleggsforslag til programmet. 
 
Dirigenten tok opp heftene kapittel for kapittel. 
 
 
HEFTE 1 INNKOMNE FORSLAG: 

Utdanning 

HOL AP, ÅL OG TORPO AP OG GOL AP (LIKELYDENDE FORSLAG) 
Desentralisert høgskoleutdanning 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

ÅL OG TORPO ARBEIDERPARTI 
Obligatorisk sidemål 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

MODUM ARBEIDERPARTI 
Fornya grunnskoleeksamen – frafall i skolen 
Landsstyrets innstilling:  

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

ØVRE EIKER ARBEIDERPARTI 
Kunnskapssamfunnet – obligatorisk kroppsøving 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 
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ØVRE EIKER ARBEIDERPARTI 
Læringsmiljøet 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

ØVRE EIKER ARBEIDERPARTI 
Skolefrokost for barn i grunnskolen 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

NEDRE EIKER ARBEIDERPARTI 
Fornyet grunnskoleeksamen 
Landsstyrets innstilling:  

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

NEDRE EIKER ARBEIDERPARTI 
Heldagsskolen 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

NEDRE EIKER ARBEIDERPARTI 
Normsetting av antall elever pr.pedagog i klasserommet 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

BUSKERUD ARBEIDERPARTI 
Forpliktende normer for lærertetthet 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

BUSKERUD ARBEIDERPARTI 
Kvalitet i barnehager 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

BUSKERUD ARBEIDERPARTI 
Økt utdanningsstønad 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

BUSKERUD ARBEIDERPARTI 
Bedre rådgivningstjeneste 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

BUSKERUD ARBEIDERPARTI 
Øke kompetansen til førskolelærer og lærere 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 
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ARBEIDERPARTIET I BERGEN 
Økning i frie forskningsmidler 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

ARBEIDERPARTIET I BERGEN 
Gjeninnfør gratis PC utstyr for de som trenger tilrettelegging 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

ARBEIDERPARTIET I BERGEN 
Private skoler 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

ARBEIDERPARTIET I BERGEN 
Økt innsats for bygging av studentboliger  
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

BERGEN AUF 
Gratis leksehjelp i grunnskolen 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

BERGEN AUF 
Sidemålskarakter og –eksamen må bestå 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

BERGEN AUF 
Fremmedspråk for forståelse 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

BERGEN AUF 
Kroppsøvingsfaget i skolen 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

BERGEN AUF 
Ja til styrket sidemålsopplæring 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

FYLLINGSDALEN ARBEIDERSAMFUNN  
Skolebruksplanen 2012-2025 kan øke frafallet i videregående skole i Hordaland 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget avvises. 



72 
 

BERGENHUS ARBEIDERPARTI 
Nei til offentlig finansiering av privatskoler 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

BERGENHUS ARBEIDERPARTI 
Ta tredje sektor i bruk 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

BERGEN ARBEIDERSAMFUNN 
Stipend/Studielån:  Revidering av satser 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

FANA ARBEIDERPARTI 
Skape bedre lærere 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget avvises. 

HORDALAND ARBEIDERPARTI  
Vidaregåande utdanning og fagopplæring  
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

HORDALAND ARBEIDERPARTI  
Jamstelling av allmenn og yrkesfaglig studieretning  
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

HORDALAND ARBEIDERPARTI  
Fleire læreplassar i offentlig sektor  
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

SUNNDALSØRA ARBEIDERKVINNELAG 
Studiestøtten må økes og utbetales over 11 måneder 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

KRISTIANSUND ARBEIDERPARTI 
Skole 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

AUF I MØRE OG ROMSDAL - ÅRSMØTE 
Nytt fraværsreglement i videregående skole 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 



73 
 

VEST-AGDER ARBEIDERPARTI  
Utdanning og livslang lære 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

VEST-AGDER ARBEIDERPARTI  
Skoleretten 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

VEST-AGDER ARBEIDERPARTI  
Likebehandling av Universitetene 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

VESTFOLD ARBEIDERPARTI 
11 måneder studiefinansiering 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

VESTFOLD AREIDERPARTI 
Flere lærlingeplasser - også i det offentlige 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

VESTFOLD ARBEIDERPARTI 
Forskning og åpenhet 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

VESTFOLD ARBEIDERPARTI 
Kollektivt lærlingefond 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

VESTFOLD ARBEIDERPARTI 
Stipend 
Landsstyrets innstilling:  

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

VESTFOLD ARBEIDERPARTI 
Forskningsnøkkel 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

VEFSN ARBEIDERPARTI  
Styrk studiefinansieringen. Gjenreis heltidsstudenten. 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 
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BODØ ARBEIDERPARTI 
Matematikkopplæringen i skolen 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

HEDMARK ARBEIDERPARTI - REPRESENTANTSKAPET  
Utdanning 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

HEDMARK ARBEIDERPARTI - REPRESENTANTSKAPET  
Økonomisk gap ved ordningen med opplæring i institusjon  
Landsstyrets innstilling:  

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

HEDMARK ARBEIDERPARTI - REPRESENTANTSKAPET  
Ungdomsskoleelever må kjenne arbeidslivet for å ta riktige utdanningsvalg 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

HEDMARK ARBEIDERPARTI - REPRESENTANTSKAPET  
Lærere som ressurs – et kompetanseløft i arbeidet med å rekruttere og beholde 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

HEDMARK ARBEIDERPARTI - REPRESENTANTSKAPET  
Oppretting av flere lærlingeplasser. Det offentlige må ta sin del av ansvaret 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

HEDMARK ARBEIDERPARTI – REPRESENTANTSKAPET 
Desentralisert høgere utdanning  
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

HEDMARK ARBEIDERPARTI - REPRESENTANTSKAPET  
Mer til anvendt forskning 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

ÅMOT ARBEIDERPARTI 
Minske antall drop-outs fra videregående  
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

AUF I HEDMARK – ÅRSMØTE 
Styrking av dagens skole 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 
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AUF I HEDMARK – ÅRSMØTE 
Felles karakter på hovedmål og sidemål 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet for programmet. 

AUF I HEDMARK – ÅRSMØTE 
Bekjemp mobbing 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

LILLESAND ARBEIDERPARTI 
Øking av tidsressurs for rådgivere i grunnopplæringa for å kunne gi elevene 
nødvendig rådgiving  
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

LILLESAND ARBEIDERPARTI 
Universitetsfinansiering 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

SOGN OG FJORDANE ARBEIDARPARTI 
Forsvar norsk skriftmål 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

SOGN OG FJORDANE ARBEIDARPARTI 
Frukt og grønt 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

AUF I AKERSHUS 
Fremmedspråk 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

FROGN ARBEIDERPARTI 
Innføring av skolemat i hele grunnskolen 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

NESODDEN ARBEIDERPARTI 
Fremme menneskers skapertrang i skolen 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 
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NESODDEN ARBEIDERPARTI 
Ny Giv i barneskolen: Fra reparering til forebygging 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

SKI ARBEIDERPARTI 
Yrkesfaglig påbyggingsår 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

NESODDEN ARBEIDERPARTI 
Max pris i SFO 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

FROGN ARBEIDERPARTI 
Studiefinansiering økes til 11 måneder  
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

BÆRUM ARBEIDERPARTI 
Forskning 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker 

STJØRDAL ARBEIDERPARTI 
Gratis leksehjelp i grunnskolen!     
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

SOLA ARBEIDERPARTI 
Trafikkalt grunnkurs 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

KARMØY ARBEIDERPARTI 
Leksehjelpsordningen 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

SOLA ARBEIDERPARTI 
Sjøførerbevis som valgfag 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

ROGALAND ARBEIDERPARTI 
Lærertetthet 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 
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ROGALAND ARBEIDERPARTI 
Kontorplasser for lærere 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet.  

ROGALAND ARBEIDERPARTI 
Flere yrkesgrupper inn i skolen 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

ROGALAND ARBEIDERPARTI 
Gjennomgang av fellesfag i videregående 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

ROGALAND ARBEIDERPARTI 
Flere lærlingeplasser i stat og kommune 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

ROGALAND ARBEIDERPARTI 
Etter- og videreutdanning  
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

ROGALAND ARBEIDERPARTI 
Bruk av realkompetanse 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

ROGALAND ARBEIDERPARTI 
Styrke rådgivningstjenesten 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

TRONDHEIM ARBEIDERPARTI 
Øk innovasjonsgraden av lovende forskningsprosjekt. 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

TRONDHEIM ARBEIDERPARTI 
5-årig lærerutdanning for fellesskolen.  
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

AUF I SØR-TRØNDELAG 
Den gode lærer 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 
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AUF I SØR-TRØNDELAG 
Flere studenter til BRIKS-landene 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

AUF I SØR-TRØNDELAG 
Likestilling av lærlingebevis og studentbevis 
Landsstyrets innstilling:  

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

SØR-FRON ARBEIDERPARTI  
Økonomiske tilskudd til rehabilitering av gamle skoler og bygging av nye 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

SØR-FRON ARBEIDERPARTI  
Styrke yrkesfagutdanning 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

OPPLAND ARBEIDERPARTI  
Fullføring av yrkesfaglige utdanningsløp 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

ØSTRE TOTEN ARBEIDERPARTI  
Heldagsskole 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

OPPLAND ARBEIDERPARTI  
Styrke og utvikle landbruksutdanningen 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

FINNMARK ARBEIDERPARTI 
Endringer i systemet for finansiering av høyere utdanning 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet 

ALTA , SØR VARNAGER OG VADSØ ARBEIDERPARTI  
Refusjonssatser for samiskundervisning i grunnskolen 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

PORSANGER ARBEIDERPARTI 
Trespråklighetsmidler  
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 
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FINNMARK ARBEIDERPARTI 
Nye opplæringsmodeller samisk språk 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

MARKER ARBEIDERPARTI  
Nynorsk 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

MARKER ARBEIDERPARTI  
Leksehjelp  
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

MOSS ARBEIDERPARTI 
Yrkesfaglig påbyggingsår  
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

SENTRUM ARBEIDERPARTILAG 
Elleve måneders studiestøtte 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

SARPSBORG ARBEIDERPARTI 
Heldagsskole 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

REPRESENTANTSKAP ØSTFOLD ARBEIDERPARTI 
Nyttig og klimavennlig produksjon i en vanskelig tid, praktisk kompetanse  
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

REPRESENTANTSKAP ØSTFOLD ARBEIDERPARTI 
Nyttig og klimavennlig produksjon i en vanskelig tid, kompetent arbeidskraft  
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

OSLO ARBEIDERPARTI 
En god skole 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

KÅFJORD ARBEIDERPARTI  
Yrkesvalgfag/Praksis i ungdomsskolen 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 
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KÅFJORD ARBEIDERPARTI  
Midler til rekruttering til samisk- og kvensk språkopplæring 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

TROMSØ ARBEIDERPARTI 
Studentpolitikk  
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet.  

TROMSØ ARBEIDERPARTI 
Elever med fagbrev skal kunne gis studieopptak på norske universiteter og 
høgskoler 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

TROMSØ ARBEIDERPARTI 
FoU i mineralnæringa 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet.  

TROMSØ ARBEIDERPARTI 
Utdanning av lokal arbeidskraft 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet.  

TELEMARK ARBEIDERPARTI 
Høyere stipend 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

TELEMARK ARBEIDERPARTI 
Studiefinansiering: 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

TELEMARK  ARBEIDERPARTI 
Grunnskolen 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

TELEMARK ARBEIDERPARTI 
Grunnskolen 2 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 
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AUF I TELEMARK 
Flere studenter til BRIKS-landene 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

AUF I TELEMARK 
Mer satsning på y-vei-linjer 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

AUF I TELEMARK 
Gjennomgang av rettighetssystemet i videregående opplæring 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

AUF I TELEMARK 
Kjønnspoeng i høyere utdanning 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

AUF I TELEMARK 
Nei til religiøse privatskoler 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

AUF I TELEMARK 
Mer praktisk retta undervisning i yrkesfaglig utdanning 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

TELEMARK ARBEIDERPARTI 
Bedre skole og bedre lærere. 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

VEGA ARBEIDERPARTI 
Økonomien for våre studenter 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

ALSTAHAUG ARBEIDERPARTI 
Studiefinansiering 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

RE ARBEIDERPARTI 
Rammetimetallsordningen gjeninnføres i ungdomsskolen 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 
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HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI 
Samarbeid mellom hjem og skole - foreldreskole 
Landsstyrets innstilling 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet 

HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI 
Leksehjelp 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

SANDEFJORD ARBEIDERPARTI 
Barn med spesielle behov 
Landsstyrets innstilling:  

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

SANDEFJORD ARBEIDERPARTI 
Lærlinger 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet.. 

VIK ARBEIDARPARTI 
Bruk av bortebuarstipend til skyssutgifter 
Landsstyrets innstilling:  

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet.  

Barn og familie 

ARBEIDERPARTIET I BERGEN 
Nei til anbod og konkurranseutsetting i barnevernet 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet 

ARBEIDERPARTIET I BERGEN 
Områdesatsning 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

STORD ARBEIDERPARTI 
Barnevernets ressurser til barnets beste 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

STORD ARBEIDERPARTI 
Styrka barnevernsamarbeid 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 
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HORDALAND ARBEIDERPARTI  
Mer ressurser til barnevernet og nei til bruk av anbud  
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

SUNNDALSØRA ARBEIDERKVINNELAG 
Økt kvalitet i barnehagene og barnehageinntak minst to ganger i året 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

SUNNDALSØRA ARBEIDERKVINNELAG 
Bevar maksprisordningen i barnehagene 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

VEST-AGDER ARBEIDERPARTI  
Barns omsorg skal ikke være gjenstand for anbud 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

VEST-AGDER ARBEIDERPARTI  
Barnevernsloven må bli en rettighetslov 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske sake 

VESTFOLD ARBEIDERPARTI 
Gratis kjernetid i barnehage 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

VESTFOLD ARBEIDERPARTI 
Lovfest et organ for ungdomspåvirkning 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

VESTVÅGØY ARBEIDERPARTI 
Barnehagedekning 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

SORTLAND, HADSEL, ØKSNES, ANDØY OG LØDINGEN ARBEIDERPARTI 
Rett til barnehageplass ut fra to hovedopptak pr år 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

SALTDAL ARBEIDERPARTI 
Fullfinansiering av barnehagene 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 
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BODØ ARBEIDERPARTI 
Barnehage for alle barn fra fylte ett år 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet 

VEGA ARBEIDERPARTI 
Barneverntjenesten 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

HEDMARK ARBEIDERPARTI - ÅRSMØTET 
Alle skal med!  
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

HEDMARK ARBEIDERPARTI - REPRESENTANTSKAPET  
Barnehagen 
Landsstyrets innstilling: 

 Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet 

AUF I HEDMARK – ÅRSMØTE 
Refleksen ut av mørket  
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

ÅMOT ARBEIDERPARTI 
Finansieringsmodellen for tilskudd til private barnehager  
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

ÅMOT ARBEIDERPARTI 
Fattigdomsbekjempelse blant barn og unge 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

VÅLER ARBEIDERPARTI   
Innføre gratis skolemat i grunnskole og barnehage 
Landsstyrets innstilling;  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen programmet. 

FOLLDAL ARBEIDERPARTI 
Lovfesting av forebyggende barne- og ungdomsarbeid 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for  andre politiske saker. 

RINGSAKER ARBEIDERPARTI  
To barnehageopptak i året 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 
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LILLESAND ARBEIDERPARTI 
Barnefattigdommen 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

LILLESAND ARBEIDERPARTI 
Rekruttering av menn i barnehager 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet 

LILLESAND ARBEIDERPARTI 
Aktivitetstilbud for barn som lever under fattigdomsgrensen i feriedager 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

HØYANGER ARBEIDARPARTI 
Søskenmoderasjon SFO / Barnehage. 
Landsstyrets innstilling: 

 Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

BÆRUM ARBEIDERPARTI 
Opptak av barn i barnehage 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

AUF I AKERSHUS 
Lovfesting av organ for ungdomspåvirkning 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

SKI ARBEIDERPARTI 
Barnetrygd 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

BÆRUM ARBEIDERPARTI 
Fødselspermisjon 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker 

STJØRDAL ARBEIDERPARTI 
Barnefattigdom – et offentlig ansvar 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker 

STEINKJER ARBEIDERPARTI  
Ny tilskuddsmodell for barnehagene 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 
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AUF I ROGALAND 
Organ for ungdomspåvirkning 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

SØR TRØNDELAG ARBEIDERPARTI 
Ta naturen i bruk – øk rekruttering av barn og unge 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet 

TRONDHEIM ARBEIDERPARTI 
Lovfestet rett til barnehageplass for alle. 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

NORDRE AAL & SENTRUM ARBEIDERLAG 
Barnetrygden – en universell velferdsordning 
Landsstyrets innstilling: 

 Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet 

NEDRE EIKER ARBEIDERPARTI 
Tilbakestilling av finansiering av barnehageplasser 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

ST. HANSHAUGEN ARBEIDERPARTILAG   
Bredere rekrutteringsgrunnlag til barnehagers pedagogiske ledere 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

GREFSEN ARBEIDERPARTILAG  
Økt satsing på foreldreveiledning 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

ST. HANSHAUGEN ARBEIDERPARTILAG   
Bemanningsnorm for barnehager 
Landsstyrets innstilling: 

 Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

KAMPEN-VÅLERENGA ARBEIDERPARTILAG  
Rettighetsfesting av Barnevernloven  
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

OSLO ARBEIDERPARTI 
Viderefør Groruddalssatsingen 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet 
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OSLO ARBEIDERPARTI 
Mobilisering for idrett og fysisk aktivitet 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

GRØNLAND/GAMLEBYEN/TØYEN ARBEIDERPARTILAG  
Barnevernloven må rettighetsfestes  
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

GRØNLAND/GAMLEBYEN/TØYEN ARBEIDERPARTILAG  
Forsterket tillit til barnevernet  
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

GRØNLAND/GAMLEBYEN/TØYEN ARBEIDERPARTILAG  
Forebygging og helhetlig tiltak 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

HARSTAD ARBEIDERPARTI  
Barnehagereformen må fullføres. 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

AUF I TELEMARK 
50 % til hver av foreldrene 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet 

VEST-AGDER ARBEIDERPARTI  
Levekår/fattigdomsbekjempelse 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

ØVRE EIKER ARBEIDERPARTI 
Innføring av statlig bemanningsnorm i barnehagene 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

NORDRE AAL & SENTRUM ARBEIDERLAG 
Kamp mot barnefattigdom 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

KAMPEN-VÅLERENGA ARBEIDERPARTILAG  
En klar definisjon av ”barnets beste” for å sikre barns rettigheter 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 
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ØVRE EIKER ARBEIDERPARTI 
Endring av tilsynsordning for barnehager 
Landsstyrets innstilling:  

Sentralstyret oversender forslaget til redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

Kultur 

BUSKERUD ARBEIDERPARTI 
Grunnlovsforankret folkekirke 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

BERGEN ARBEIDERSAMFUNN 
Nyhetsmediepolitikken må fornyes 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

ARBEIDERPARTIET I BERGEN 
Null moms på elektroniske tidsskrifter 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

FYLLINGSDALEN ARBEIDERSAMFUNN  
Byer eller bydeler med 30.000 innbyggere eller mer bør få sitt eget kulturhus 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

ARBEIDERPARTIET I BERGEN 
En desentralisert kultursektor 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

VESTFOLD ARBEIDERPARTI 
Innføringen av et nasjonalt kulturkort 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

AUF I AKERSHUS 
Kulturkort for barn og unge 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

KARMØY ARBEIDERPARTI 
En helhetlig kulturpolitikk for alle - Norge fortrinn  
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 
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KARMØY ARBEIDERPARTI 
Barn, unge og kultur 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

KARMØY ARBEIDERPARTI 
Kunstfaglig kompetanse 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

KARMØY ARBEIDERPARTI 
Kulturinstitusjoner 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

KARMØY ARBEIDERPARTI 
Kulturbygg og kulturarenaer  
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

KARMØY ARBEIDERPARTI 
Kulturbygg og kulturarenaer 2 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

KARMØY ARBEIDERPARTI 
Kulturformidlere 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

KARMØY ARBEIDERPARTI 
Kunstfaglig kompetanse i skolen 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

AUF I ROGALAND 
Nasjonalt kulturkort for ungdom 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

ROGALAND ARBEIDERPARTI 
Kulturskoletilbud av god kvalitet til alle 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

ROGALAND ARBEIDERPARTI 
Minst to allmenne dagsaviser i byene 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 
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HAUGESUND ARBEIDERPARTI 
En ny kulturpolitikk for alle 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

TRONDHEIM ARBEIDERPARTI 
Stopp automatisk innmelding av nyfødte barn i Den norske kirke 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget avvises.  

ØSTRE TOTEN ARBEIDERPARTI 
Tilskudd til frivillige organisasjoner som etablerer- aktivitets tilbud til eldre 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

NORDRE AAL & SENTRUM ARBEIDERLAG  
Idrett og statlige pengeoverføringer 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

FINNMARK ARBEIDERPARTI 
Styrke det internasjonale kultursamarbeidet i nord 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

FINNMARK ARBEIDERPARTI 
Idretten må få sitt Idrettsløft 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

KULTURFORUM 
Styrking av den frie scenekunsten 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

KULTURFORUM 
Stortingsmeldingen for visuell kunst videreføres/videreutvikles 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

KULTURFORUM 
Den Nationale Scene renoveres 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

KULTURFORUM 
Kunstnernes levekår må bedres 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 
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KULTURFORUM 
Kulturløftet II og Soria Moria II gjennomføres 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

KULTURFORUM  
Forfatterutdanning  
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker 

KARMØY ARBEIDERPARTI 
Kultur og helse 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

RE ARBEIDERPARTI 
Momskompensasjon for frivillige lag og foreninger 
Landsstyrets innstilling:  

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

RE ARBEIDERPARTI 
Kirkebygg som kulturskatt 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

Utenriks og Forsvar   

AUF I BUSKERUD 
Anerkjennelse av Vest-Sahara 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

HORDALAND ARBEIDERPARTI  
Voldtekt må inkluderes på listen over ulovlige våpen 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

VESTFOLD ARBEIDERPARTI  
Sluttbrukererklæring for våpensalg 
Landsstyrets innstilling:  

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

VESTFOLD ARBEIDERPARTI 
Internasjonal handel med kvinner og barn 
Landsstyrets innstilling:  

Oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 
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VESTFOLD ARBEIDERPARTI  
Norge i kampen for retten til abort 
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

VESTFOLD ARBEIDERPARTI 
Retten til rent vann 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

BODØ ARBEIDERPARTI 
Samarbeid og sikkerhet, miljø og beredskap i nordområdene 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

FLORA ARBEIDERPARTI  
Afghanske kvinner må ikke glemmes 
Landsstyrets innstilling:  

Oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

STJØRDAL ARBEIDERPARTI  
Avskaff dødsstraff! 
Landsstyrets innstilling:  

Oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

ROGALAND ARBEIDERPARTI  
Kritisk gjennomgang av landgrabbing 
Landsstyrets innstilling:  

Oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

ROGALAND ARBEIDERPARTI  
Stopp utvidelse av industriell produksjon av agrodrivstoff 
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

ROGALAND ARBEIDERPARTI   
Kvalitet i humanitær bistand 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

ROGALAND ARBEIDERPARTI  
Den arabiske våren 
Landsstyrets innstilling:  

Oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

FINNMARK ARBEIDERPARTI  
Styrke beredskapen mot ulykker til havs 
Landsstyrets innstilling:  

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 
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FINNMARK ARBEIDERPARTI  
Bedre varsling av atomulykker i Russland 
Landsstyrets innstilling:  

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

GREFSEN ARBEIDERPARTILAG  
Konvensjon som forbyr alle atomvåpen 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

KORSVOLL ARBEIDERPARTILAG OG KVINNEGRUPPE  
Offentliggjøring av rapporter fra TIPH 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget om å offentliggjøre rapportene avvises. 

KAMPEN-VÅLERENGA ARBEIDERPARTILAG   
Norge vil ratifisere barnekonvensjonens klagemekanisme 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget foreslås oversendt redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

INTERNASJONALT FORUM  
Norge og Asias inntog i Arktis 1 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

INTERNASJONALT FORUM  
Asias inntog i Arktis 2  
Landsstyrets innstilling:  

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

INTERNASJONALT FORUM   
Mindre fattigdom: Langvarig økonomisk vekst gjennom rettferdig fordeling  
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

INTERNASJONALT FORUM  
Palestina 
Landsstyrets innstilling:  

Oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

INTERNASJONALT FORUM  
En sosial pakt for Europa 
Landsstyrets innstilling:  

Oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

INTERNASJONALT FORUM  
Stopp drepingen i Syria! 
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 
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INTERNASJONALT FORUM  
Narkotika-relaterte dødsstraff i Iran og Norges rolle 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politisk saker. 

TELEMARK ARBEIDERPARTI  
Voldtekt som våpen 
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

TELEMARK ARBEIDERPARTI  
Bistand 
Landsstyrets innstilling:  

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

OSLO ARBEIDERPARTI  
Voldtekt som våpen i krig 
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

ÅMOT ARBEIDERPARTI  
Hærens krigsskole fra Linderud til Rena  
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

STJØRDAL ARBEIDERPARTI  
Heimevernet og Sivilforsvarets fremtid 
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

FINNMARK ARBEIDERPARTI  
Alliert treningssenter på Porsangmoen 
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

ÅRVOLL ARBEIDERPARTILAG OG INTERNASJONALT FORUM  
Flytting av FSK/HJK fra Rena til Gardermoen, alternativt til Rygge 
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

VEST-AGDER ARBEIDERPARTI  
Verneplikt for kvinner 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

BUSKERUD ARBEIDERPARTI  
Verneplikt for alle 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 
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SANDEFJORD ARBEIDERPARTI 
Vest-Sahara 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker 

Sosiale saker 

BERGEN ARBEIDERSAMFUNN 
Anerkjennelse for yrkesskade for tannlegeassistenter 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget avvises. 

VESTFOLD ARBEIDERPARTI 
Foreldrefradrag 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet 

AUST-AGDER ARBEIDERPARTI – REPRESENTANTSKAPET 
Styrk ordningen med omsorgslønn 
Landsstyrets innstilling:  

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

SAUDA ARBEIDERPARTI 
Retten til etterlatte pensjon 
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

SANDNES ARBEIDERPARTI 
Omsorg for pleie av nære pårørende 
Landsstyrets innstilling:  

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

RANDABERG ARBEIDERPARTI 
Gjeninnfør særfradraget for store sykdomsutgifter 
Landsstyrets innstilling:  

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet.  

OPPLAND ARBEIDERPARTI 
Fjerne 26-årsregelen  
Landsstyrets innstilling:  

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet.  
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Arbeid  

HOL AP, ÅL OG TORPO AP OG GOL AP (LIKELYDENDE FORSLAG) 
Differensiert arbeidsgiveravgift 
Landsstyrets innstilling 

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

ØVRE EIKER ARBEIDERPARTI 
Arbeid til alle – også de i randsonen til arbeidslivet 
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomite for andre politiske saker. 

ØVRE EIKER ARBEIDERPARTI 
Rettssikkerhet for personer med behov for arbeidsmarkedstiltak 
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

ØVRE EIKER ARBEIDERPARTI 
Arbeiderpartiet tar politisk styring over Arbeidsmarkedspolitikken 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

ØVRE EIKER ARBEIDERPARTI 
Tillit til NAV, NAV-ombud, Tilsyn med NAV (stat) 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

ØVRE EIKER ARBEIDERPARTI 
Tittel: «Endringer i kravene til oppfølging av sykmeldte arbeidstakere» 
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

STORD ARBEIDERPARTI 
Permittering framfor oppseiingar 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

STORD ARBEIDERPARTI 
Permitteringsordninga må styrkes 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

HANDEL OG KONTORS SAMFUNN AV DNA 
Rett til dagpenger under permitteringer 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 
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ARNA ARBEIDERPARTILAG 
Lovfestet rett til heltid  
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

BERGEN ARBEIDERSAMFUNN 
Lovfestet rett til heltid 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programkomiteen. 

SAMARBEIDSKOMITEEN LO-OAP 
Lovfestet rett til heltid  
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

TROMSØ ARBEIDERPARTI 
Lovfestet rett til heltid 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

HANDEL OG KONTORS SAMFUNN AV DNA   
Styrket fortrinnsrett for deltidsansatte  
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

FYLLINGSDALEN ARBEIDERSAMFUNN  
Lovfestet rett til heltid 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

FAGFORBUNDET ARBEIDERPARTLAG 
Rettferdig arbeidsliv 2 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

FOLKETS HUS PARTILAG  
Lovfestet rett til heltid  
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

VESTFOLD ARBEIDERPARTI 
Heltid for alle som ønsker det 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

BODØ ARBEIDERPARTI 
Arbeidet mot ufrivillig deltid må fortsette 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 
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NAMSOS ARBEIDERPARTI: 
Lovfestet rett til heltid 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

TRONDHEIM ARBEIDERPARTI  
Lovfestet rett til heltid  
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

ARNA ARBEIDERPARTILAG 
Likebehandling av arbeidstidsbestemmelser 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programkomiteen. 

BERGEN AUF 
Likebehandling av arbeidstidsbestemmelser 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

HANDEL OG KONTORS SAMFUNN AV DNA  
Tittel: Ansatte må sikres vern mot natt- og helgearbeid!  
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

BERGEN ARBEIDERSAMFUNN 
Manglende vern for varehandelsansatte i Arbeidsmiljøloven 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

TROMSØ ARBEIDERPARTI 
Manglende vern for varehandelsansatte i Arbeidsmiljøloven 
Landsstyrets innstilling: 

Se merknad til forslag fra Arna Arbeiderparti. 

FYLLINGSDALEN ARBEIDERSAMFUNN  
Manglende vern for varehandelansatte i Arbeidsmiljøloven 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programkomiteen. 

FOLKETS HUS PARTILAG  
Manglende vern for varehandelsansatte i Arbeidsmiljøloven 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

NAMSOS ARBEIDERPARTI 
Alle skal ha lovfestet vern mot kveld-, natt- og helgearbeid 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 
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TRONDHEIM ARBEIDERPARTI  
Manglende vern for varehandelsansatte i Arbeidsmiljøloven 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

SAMARBEIDSKOMITEEN LO-OAP 
Manglende vern for varehandelsansatte i Arbeidsmiljøloven 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

6 BERGEN ARBEIDERSAMFUNN 
Tillit til arbeidstakere – vern offentlig sektor mot unødvendig byråkrati 
Landsstyrets innstilling: 

Forsalget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

HORDALAND ARBEIDERPARTI  
Kollektiv søksmålsrett for fagforeiningar  
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

HORDALAND ARBEIDERPARTI  
Betaling mellom oppdrag for tilsette i leigefirma 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

HORDALAND ARBEIDERPARTI  
Lov om allmenngjering  
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

HORDALAND ARBEIDERPARTI  
Klargjering av arbeidstakarbegrepet og tilsyn med verksemder 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

NESSET ARBEIDERPARTI 
Pensjonsreformen 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

KRISTIANSUND ARBEIDERPARTI 
Arbeid 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

OPPLAND ARBEIDERPARTI 
Et arbeidsliv for alle 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 
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VESTFOLD ARBEIDERPARTI 
Styrk retten til fast ansettelse 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

VESTFOLD ARBEIDERPARTI 
Franchisedrift må reguleres i lovverk 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

HANDEL OG KONTORS SAMFUNN AV DNA 
Styrkede rettigheter for ansatte i franchisebedrifter 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

TROMSØ ARBEIDERPARTI 
Regulering av franchise 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

TRONDHEIM ARBEIDERPARTI 
Regulering av franchise 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

AUST-AGDER ARBEIDERPARTI - REPRESENTANTSKAPET 
Regulering av franchise 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

SAMARBEIDSKOMITEEN LO-OAP 
Regulering av franchise 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

VESTFOLD ARBEIDERPARTI 
Aldersgrensen i arbeidslivet 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonen for partiprogrammet. 

JEVNAKER ARBEIDERPARTI 
Heving av aldersgrensen 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

AUST-AGDER ARBEIDERPARTI - REPRESENTANTSKAPET 
Like lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 
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VESTFOLD ARBEIDERPARTI 
Like pensjonsvilkår 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

HØYANGER ARBEIDARPARTI 
Like rettar pensjon / tariff. 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

FAGFORBUNDET NORD-TRØNDELAG 
Endring for likeverdig behandling 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

TUNE ARBEIDERPARTILAG 
Pensjonsrettigheter 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

SARPSBORG ARBEIDERPARTI  
Pensjonsrettigheter 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

FAGFORBUNDET ARBEIDERPARTLAG 
Rettferdig arbeidsliv 1 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

VALNESFJORD ARBEIDERLAG 
Tiltakspakke 3 mot sosial dumping må komme! 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

RANA ARBEIDERPARTI 
Bekjemp sosial dumping 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

LILLESAND ARBEIDERPARTI 
Organisasjonsgraden og stillingsvernet blant ansatte i handelsnæringen må 
øke 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 
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LILLESAND ARBEIDERPARTI 
Sosial dumping blant kvinner  
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

LILLESAND ARBEIDERPARTI 
Styrking av stillingsvernet for midlertidig ansatte  
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

LILLESAND ARBEIDERPARTI 
Aktivitetsmidlene som NAV har bør gjelde alle aldersgrupper 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

SANDNES ARBEIDERPARTI 
En helhetlig arbeidspolitikk for alle  
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

ROGALAND ARBEIDERPARTI 
Sosial dumping må bekjempes.  
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

SKAUN ARBEIDERPARTI  
Gode og trygge pensjoner 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

OPPLAND ARBEIDERPARTI 
Sikring av tariffavtaler 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

EIDSBERG ARBEIDERPARTI 
Trekk i Godtgjørelse for de som påtar seg tillitsverv 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

MOSS ARBEIDERPARTI 
Et enklere NAV 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

BORGEN ARBEIDERPARTILAG 
Yrkesskadeerstatning 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 
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HANDEL OG KONTORS SAMFUNN AV DNA 
Tittel: Arbeidslivet ut av EØS 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

HANDEL OG KONTORS SAMFUNN AV DNA 
Tittel: Styrket fortrinnsrett for deltidsansatte  
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

NÆRINGSPOLITISK FORUM  
Utenlandske aktører i transportbransjen 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

OSLO ARBEIDERPARTI 
Beskytt faglige rettigheter og bekjemp sosial dumping 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

TELEMARK ARBEIDERPARTI 
Beløpsgrensen for førtidspensjonister må heves 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

TELEMARK ARBEIDERPARTI 
Seriøst arbeidsliv. 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

TELEMARK ARBEIDERPARTI 
Offentlige anbud 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

POSTENS ARBEIDERPARTILAG  
Regulering av løpende pensjoner fra folketrygden  
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

LARVIK ARBEIDERPARTI  
Styrke arbeidstakernes rettigheter ved konkurs/virksomhetsoverdragelse.  
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

EIDSBERG ARBEIDERPARTI  
Trekk i sosialstønad, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon 
Landsstyrets innstilling:  

Oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker 
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Helse 

NORDRE AAL & SENTRUM ARBEIDERLAG 
Trygghet for eldre 
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomite for programmet 

OPPLAND ARBEIDERPARTI 
Omsorg for eldre i hjemmet 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomite for programmet 

BERGEN AUF 
En forsvarlig bemanning i eldreomsorgen 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomite for programmet 

KRISTIANSUND ARBEIDERPARTI 
Sykehjem 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomite for programmet. 

SAGENE-TORSHOV ARBEIDERSAMFUNN   
Bedre demensomsorg 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomite for programmet 

SOGN OG FJORDANE ARBEIDARPARTI 
Dagsentertilbod for eldre 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomite for programmet 

GJØVIK ARBEIDERPARTI 
Sterkt forbedret statlig investeringsstøtte til etablering av omsorgsboliger og 
sykehjemsplasser for eldre og andre pleietrengende.  
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomite for programmet 

VÅGAN ARBEIDERPARTI 
Eldreomsorgen 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomite for programmet. 

LAUKVIK ARBEIDERLAG 
Eldreomsorgen i Norge 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomite for programmet. 
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VESTVÅGØY ARBEIDERPARTI 
Eldreombud 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomite for programmet. 

SURNADAL ARBEIDERPARTI 
Tannhelse 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomite for programmet 

ARBEIDERPARTIET I BERGEN 
Offentlig tannhelsetjeneste 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomite for programmet. 

FOLKETS HUS PARTILAG 
Tannhelse inn i en fastlegeordning 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomite for programmet. 

VESTFOLD ARBEIDERPARTI 
Tannhelse  
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomite for programmet. 

HEDMARK ARBEIDERPARTI 
Tennene må bli en del av kroppen  

Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomite for programmet. 

AUST-AGDER ARBEIDERPARTI  
Full tannhelsereform nå! 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomite for programmet. 

NESODDEN ARBEIDERPARTI 
God tannhelse er en forutsetning for et godt liv 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

LEVANGER ARBEIDERPARTI 
Tannhelsetjenester må inkluderes i det offentlig finansierte helsetilbudet 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 
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KARMØY ARBEIDERPARTI 
Tannhelse 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

ROGALAND ARBEIDERPARTI 
Tannhelse  
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

NORDRE AAL & SENTRUM ARBEIDERLAG 
Fjern klasseskillet i tannhelsen! 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

OPPLAND ARBEIDERPARTI 
Egenandelstak 1 på tannhelsetjenesten 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

SENTRUM ARBEIDERPARTILAG 
Fri tannhelsetjeneste 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

SARPSBORG ARBEIDERPARTI 
Tannhelse 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

VETERANFORUM  
Tennene er også en del av kroppen og den totale helsen  
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

KÅFJORD ARBEIDERPARTI  
Tannhelse et offentlig ansvar 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

KLOSTERSKOGEN ARBEIDERLAG 
Tannlegebehandling/tannpleie likestilles med vanlig legebehandling. 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

HARSTAD ARBEIDERPARTI  
Bevilgninger til forskning på ME (kronisk utmattelsessyndrom) 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 
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VESTFOLD ARBEIDERPARTI 
Rettighetsfeste Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

SOKNDAL ARBEIDERPARTI 
Brukerstyrt personlig assistent 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

BUSKERUD ARBEIDERPARTI 
Legg ned de regionale helseforetakene 
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomite for programmet. 

BUSKERUD ARBEIDERPARTI 
Oppnevning av styrerepresentanter i lokale helseforetak 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

BERGEN ARBEIDERSAMFUNN 
Stopp forretningsdrifta av helseforetaka 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet 

VEST-AGDER ARBEIDERPARTI 
Organisering av spesialisthelsetjenesten 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

VEST-AGDER ARBEIDERPARTI 
Redusere unødvendig byråkrati i sykehus. 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

VEST-AGDER ARBEIDERPARTI  
Økte bevilgninger til og nasjonal styring av innfasing av teknologi i 
sykehusene. 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

EID ARBEIDARPARTI 
Tilpassing av helseregiongrensene 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 
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BÆRUM ARBEIDERPARTI 
Organisering av norsk helsevesen 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

LEVANGER ARBEIDERPARTI 
Helseforetakenes ressursbruk i fremtidens helsevesen 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

KARMØY ARBEIDERPARTI 
Granskningskommisjon helse 
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

NORDBYEN ARBEIDERLAG 
Organisering, finansiering og økonomiske driftsordninger i helsevesenet  
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

SPYDEBERG ARBEIDERPARTI 
Fjerning av fylkesgrenser vedr valg av sykehus 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

NORDRE AAL & SENTRUM ARBEIDERLAG 
Nasjonal helseplan 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

KRISTIANSUND ARBEIDERPARTI 
Finansiering av Samhandlingsreformen 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

VESTFOLD ARBEIDERPARTI 
Felles nordisk helseregister  
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

VESTFOLD ARBEIDERPARTI 
Samhandlingsreformen positivt, men se på kriteriene og evaluering 
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

SORTLAND, HADSEL, ØKSNES, ANDØY OG LØDINGEN ARBEIDERPARTI 
Samhandlingsreformen må fullfinansieres 
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 
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RANA ARBEIDERPARTI  
Bredt folkehelsearbeid 
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

FOLLDAL ARBEIDERPARTI  
Øk kapasiteten på helsesøsterutdanninga 
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

ÅMOT ARBEIDERPARTI 
Samhandlingsreformen – Forebyggende folkehelsearbeid  
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

RINGSAKER ARBEIDERPARTI  
Samhandlingsreformen 
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

LEVANGER ARBEIDERPARTI  
Kommunene må sikres nok midler til Samhandlingsreformen  
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

HJELMELAND ARBEIDERPARTI 
Skole – og folkehelse 
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

SØR-FRON ARBEIDERPARTI 
Sette kommunene i stand til å takle samhandlingsreformen 
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

ØSTRE TOTEN ARBEIDERPARTI 
Tidlig finansiering av samhandlingsreformens neste fase. 
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

OPPLAND ARBEIDERPARTI 
Folkehelsekoordinator i alle regioner 
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

OPPLAND ARBEIDERPARTI 
Frisklivssentral 
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 
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BORGEN ARBEIDERPARTILAG 
Helsesøstertjenesten i videregående skole 
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

VESTFOLD ARBEIDERPARTI 
Skolehelsetjenesten  
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

AUF I BUSKERUD 
Skolehelsetjenesten 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

BAMBLE ARBEIDERPARTI 
Samhandlingsreformen og finansiering  
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

BAMBLE ARBEIDERPARTI 
Framdrift av samhandlingsreformen 
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

NORDRE AAL & SENTRUM ARBEIDERLAG 
Nasjonalt kompetansesenter for sikkerhetsfremmende arbeid. 
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

LILLESAND ARBEIDERPARTI 
IKT i helse- og velferdstjenester 
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

SAGENE-TORSHOV ARBEIDERSAMFUNN   
Nasjonal helsetelefon  
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

OPPSAL ARBEIDERPARTILAG OG ØSTENSJØ ARBEIDERLAG 
Tilsynsutvalg for sykehjem og hjemmebaserte tjenester i alle kommuner 
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

OPPSAL ARBEIDERPARTILAG OG ØSTENSJØ ARBEIDERLAG 
Et nasjonalt register for uheldige hendelser i helse- og velferdssektoren. 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 
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BERGEN ARBEIDERSAMFUNN 
Øremerkede midler til rusomsorgen 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

BERGEN ARBEIDERSAMFUNN 
Egne avdelinger på sykehjem for rusavhengige 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget sendes til redaksjonskomiteen for programmet. 

FANA ARBEIDERPARTI 
Bedre rusomsorg 
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

SAGENE-TORSHOV ARBEIDERSAMFUNN   
Heroinassistert behandling i LAR 
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

ARBEIDERPARTIET I BERGEN 
Overvåket behandling av rusavhengige med heroin i LAR 
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

BORGEN ARBEIDERPARTILAG  
Behandling av rusavhengige 
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

VETERANFORUM  
Økt innsats om rusproblemer 
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

VETERANFORUM  
Helsemerking av alkohol 
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

VETERANFORUM 
Skjenketider for servering/salg av alkohol 
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

TELEMARK ARBEIDERPARTI 
Tidspunkt for skjenking av alkoholholdig drikke  
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 
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ULVIK ARBEIDERPARTI 
Opna opp for sal av eigenprodusert alkoholhaldig vare lokalt  
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

BORGEN ARBEIDERPARTILAG  
Alkoholloven 
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

BERGENHUS ARBEIDERPARTI 
Ikke-kommersiell surrogati 
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

VEFSN ARBEIDERPARTI 
Nei til surrogati 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget sendes til redaksjonskomiteen for programmet. 

OSLO ARBEIDERPARTI 
Øke antall avtalepsykologer 
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

VETERANFORUM  
Økonomisk støtte til Fontenehusene 
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

OSLO ARBEIDERPARTI  
Ungdom og psykisk helse 
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

OPPLAND ARBEIDERPARTI 
Stopp raseringen av psykisk helsevern  
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

NESODDEN ARBEIDERPARTI 
Lavterskeltilbud for barn og unge i psykisk helse 
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

FYLLINGSDALEN ARBEIDERSAMFUNN  
Flere psykologer 
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 
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FANA ARBEIDERPARTI 
Psykiatrien må styrkes 
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

TELEMARK ARBEIDERPARTI 
Ungdoms psykiske helse  
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

AUF I HEDMARK – ÅRSMØTE 
Rosa resept 
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

TELEMARK ARBEIDERPARTI 
Gratis prevensjon for ungdom opp til 24 år 
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

TROMSØ ARBEIDERPARTI 
Unges seksuelle helse 
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

TELEMARK ARBEIDERPARTI 
Seksuell helse 
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

BERGEN AUF 
Rosa resept til alle jenter mellom 16 og 25 år 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget sendes til redaksjonskomiteen for programmet. 

BERGEN AUF 
Kondomautomater i ungdomsskolen 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget sendes til redaksjonskomiteen for programmet. 

BERGEN AUF 
Innfør aldersgrense for omskjæring av gutter 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet 

STORD ARBEIDERPARTI 
Medisin på blå resept må fylgja brukaren 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 
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VESTFOLD ARBEIDERPARTI 
Homofile må også få gi blod 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

VESTFOLD ARBEIDERPARTI 
Gi helsesøster myndighet til å henvise barn og ungdom til utredning hos BUP 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

AUF I AKERSHUS 
Henvisning til BUP 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

AUF I ROGALAND 
Henvisning til BUP 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

SKI ARBEIDERPARTI 
Henvisning til BUP  
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

TELEMARK ARBEIDERPARTI  
Muligheter for ønskebarnet 1 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

BUSKERUD ARBEIDERPARTI 
Alternativ behandling 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget sendes til redaksjonskomiteen for programmet. 

ROGALAND ARBEIDERPARTI 
Rekonstruksjon av bryst 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget sendes til redaksjonskomiteen for programmet. 

STJØRDAL ARBEIDERPARTI 
Lik rett til bloddonasjon 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget sendes til redaksjonskomiteen for programmet. 

TELEMARK ARBEIDERPARTI 
Hverdagsrehabilitering 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget sendes til redaksjonskomiteen for programmet 
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BÆRUM ARBEIDERPARTI 
Egenandelsfritak for ungdom i offentlig helsetjeneste 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget sendes til redaksjonskomiteen for programmet. 

HARSTAD ARBEIDERPARTI  
Ambulansehelikopter stasjonert i Mitre-Hålogaland 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget sendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

TRONDHEIM ARBEIDERPARTI 
Nasjonal tolketelefon for akutt helsehjelp 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget sendes redaksjonskomiteen for programmet. 

SPYDEBERG ARBEIDERPARTI 
Nødvendig endring av ”lov om apotek”. 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget sendes til redaksjonskomiteen for programmet. 

HARSTAD ARBEIDERPARTI  
Obligatorisk prostatakreftprøver  
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget sendes til redaksjonskomiteen for programmet. 

BERGENHUS ARBEIDERPARTI 
Nemndordning ved abort etter uke 12 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

BUSKERUD ARBEIDERPARTI 
Støtte til høreapparater 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

SORTLAND, HADSEL, ØKSNES, ANDØY OG LØDINGEN ARBEIDERPARTI 
Synshelse (briller) 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget sendes redaksjonskomiteen for programmet. 

SORTLAND, HADSEL, ØKSNES, ANDØY OG LØDINGEN ARBEIDERPARTI 
Tannhelse  
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

TROMS ARBEIDERPARTI 
Utfordringer innenfor pleie- og omsorgstjenestene 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 
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TØNSBERG ARBEIDERPARTI 
Ressurskrevende tjenester 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

RE ARBEIDERPARTI 
Sykehjemsutbygging 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomite for programmet. 

SANDEFJORD ARBEIDERPARTI 
Diagnoser med lang behandlingstid 
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

TJØME ARBEIDERPARTI  
Pleie- og omsorgstjenester for besøkende 
Landsstyrets innstilling:  

Oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

Inkludering 

BUSKERUD ARBEIDERPARTI 
Asyl- og flyktningepolitikk 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes til redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

BERGEN AUF 
La ureturnerbare asylsøkere arbeide hvitt 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes til redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

BERGENHUS ARBEIDERPARTI 
Enslige mindreårige asylsøkere inn under barnevernet 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

BERGENHUS ARBEIDERPARTI 
Lengeværende asylbarn 
Sentralstyret innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

BERGENHUS ARBEIDERPARTI 
Sterkere innsats for LHBT-personers rettigheter 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 
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SURNADAL ARBEIDERPARTI 
Norskopplæring til alle nye landsmenn 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes til redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

KRISTIANSUND ARBEIDERPARTI 
Likestilling 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

VESTFOLD ARBEIDERPARTI 
Fagskole og familiegjenforening 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker.  

VESTFOLD ARBEIDERPARTI 
Raskere bosetting av mindreårige flyktninger 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes til redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

AUF I HEDMARK – ÅRSMØTE 
Enslige mindreårige asylsøkere og barnevernet 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

AUF I AKERSHUS 
Tvungen bosetting 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes til redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

AUF I AKERSHUS 
Overføringsflyktninger 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes til redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

STJØRDAL ARBEIDERPARTI 
La ureturnerbare asylsøkere arbeide hvitt! 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes til redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

AUF I NORD-TRØNDELAG 
Øke antall overføringsflyktninger til 5000 årlig 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes til redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

KLEPP ARBEIDERPARTI 
Arbeidsinnvandring og skoletilbud 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes til redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 
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ROGALAND ARBEIDERPARTI 
Kommunisere kompetansebehov 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

SØR TRØNDELAG ARBEIDERPARTI  
Krafttak for lokalt og regionalt likestillingsarbeid 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

HITRA ARBEIDERPARTI 
Stor arbeidsinnvandring gir nye utfordringer for kommunene 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes til redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

AUF I SØR-TRØNDELAG 
Flere kvoteflyktninger 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes til redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

GRAN ARBEIDERPARTI  
Hensyn til barnets beste skal være avgjørende i asylsaker 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

SØR VARANGER ARBEIDERPARTI 
Arbeidsmarkedssamarbeid Norge - Russland  
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes til redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

KORSVOLL ARBEIDERPARTILAG OG KVINNEGRUPPE  
Mer hjelp til flyktninger i Algerie  
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

KAMPEN-VÅLERENGA ARBEIDERPARTILAG  
Barnevern for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15-18 år 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

OSLO ARBEIDERPARTI 
Endring av juridisk kjønn 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

OSLO ARBEIDERPARTI 
Barn på flukt 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 
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OSLO ARBEIDERPARTI 
LHBT-ungdom 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

TROMSØ ARBEIDERPARTI 
Aldersdiskriminering 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

TELEMARK ARBEIDERPARTI 
Rett til videregående skoletilbud for unge asylsøkere  
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes til redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

TELEMARK ARBEIDERPARTI 
Tillegg til Barnekonvensjonen 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes til redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

TELEMARK ARBEIDERPARTI 
Klimaflyktninger 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

VESTFOLD ARBEIDERPARTI 
Au-pairordningen 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes til redaksjonskomiteen for programmet. 

OPPSAL ARBEIDERPARTILAG OG ØSTENSJØ ARBEIDERLAG-OSLO 
Forslag om å avvikle au pair-ordningen  
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes til redaksjonskomiteen for programmet. 

ARBEIDERPARTIET I BERGEN 
Innfør kjønnsnøytrale yrkestitler i det offentlige 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

OSLO ARBEIDERPARTI 
Likestill alle statens vigslere 
Landsstyrets innstilling:  

Forsalget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

BERGEN AUF 
Innfør kjønn X 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 
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VESTFOLD ARBEIDERPARTI  
Au-pairordningen 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes til redaksjonskomiteen for programmet. 

BERGEN AUF 
Innfør kjønnsnøytrale yrkestitler i det offentlige 
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

Kriminalitet/Justis 

ØVRE EIKER ARBEIDERPARTI 
Naturskadeloven – takseringsorgan 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet.  

ØVRE EIKER ARBEIDERPARTI 
Naturskadeloven – skjønnstakst og erstatning 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet.  

BUSKERUD ARBEIDERPARTI 
Politiet må omorganiseres 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet.  

BUSKERUD ARBEIDERPARTI 
Politiet må sikres moderne operativt utstyr, IT og kommunikasjonsløsninger 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet.  

BERGEN AUF 
Alkolås som middel for å nå 0-visjonen 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

NESSET ARBEIDERPARTI 
Godtgjørelse meddommere 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker.  

VESTFOLD ARBEIDERPARTI 
Nasjonalt nødnummer for døve og sterkt tunghørte 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet.  
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VESTFOLD ARBEIDERPARTI 
Alkolås 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet.  

VEGA ARBEDIERPARTI  
Ressursfordeling og geografisk spredning i Politiet 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet.  

LILLESAND ARBEIDERPARTI 
Vold i nære relasjoner – sikkerhetstiltak 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet.  

SANDNES ARBEIDERPARTI 
Vold i nære relasjoner 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet.  

ROGALAND ARBEIDERPARTI 
Realiser regjeringens nye handlingsplan for vold i nære relasjoner  
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet.  

VARDØ ARBEIDERPARTI 
Utvikle bistand til ofre for kriminalitet 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet.  

BORGEN ARBEIDERPARTILAG 
Straffereaksjoner ved bruk og besittelse av narkotiske stoffer  
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker.  

BORGEN ARBEIDERPARTILAG 
Straffereaksjoner for utilregnelig syke personer 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker.  

ÅRVOLL ARBEIDERPARTILAG OG INTERNASJONALT FORUM 
Oppretting av militære reserveenheter med kort responstid og spesielt 
utplukkete mannskaper i de store byene. 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 
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ÅRVOLL ARBEIDERPARTILAG OG INTERNASJONAL FORUM 
Gjennomgang av de nasjonale etterretnings- og sikkerhetstjenestene 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

ÅRVOLL ARBEIDERPARTILAG OG INTERNASJONALT FORUM 
Styrke Politiets krisehåndteringsevne og sikre tilstrekkelige ressurser 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet.  

OSLO ARBEIDERPARTI 
Utilregnelige hverdagskriminelle    
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

OSLO ARBEIDERPARTI  
Datakriminalitet og cybersikkerhet   
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet.  

OSLO ARBEIDERPARTI 
Trygghetsindeks 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker.  

VESTRE ARBEIDERSAMFUNN 
Etablering av et nasjonalt sikkerhetsråd 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

VESTRE ARBEIDERSAMFUNN 
Gjenopprettelse av Forsvars- og beredskapskomiteen 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes stortingsgruppa 

KAMPEN-VÅLERENGA ARBEIDERPARTILAG  
Nedgang i ventetiden for avhør for barn utsatt for vold og overgrep  
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

KAMPEN-VÅLERENGA ARBEIDERPARTILAG  
Ungdomsenhet i fengsel 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet.  

LENVIK ARBEIDERPARTI  
Mer ressurser til politiet 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet.  
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TROMSØ ARBEIDERPARTI 
Opprettelse av familiedomstol 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet.  

TELEMARK ARBEIDERPARTI 
Øking av den gjennomsnittlige erstatningen til overgrepsofre 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes til redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

TELEMARK ARBEIDERPARTI 
Lensmannskontor  
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet.  

TELEMARK ARBEIDERPARTI 
Trygg og riktig politidekning 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet.  

PORSANGER ARBEIDERPARTI 
Samordning av beredskapstjenester 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

BREVIK ARBEIDERLAG 
Tittel: Viktige politiressurser må brukes på best mulig måte.  
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker.  

KLOSTERSKOGEN ARBEIDERLAG 
Tittel: Kriminalitetsforebyggende arbeid.  
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

BERGEN AUF 
Krav om politiattest for ansatte i eldreomsorgen 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker.  

By og land 

VÅGAN ARBEIDERPARTI 
Husbankens rolle i anskaffelse av bolig  
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 
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VEFSN ARBEIDERPARTI 
Egen bolig - rettighet eller middel til klasseskille? 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

SORTLAND, HADSEL, ØKSNES, ANDØY OG LØDINGEN ARBEIDERPARTI 
Boligpolitikk i Arbeiderpartiet 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

SALTDAL ARBEIDERPARTI 
Sosial Boligpolitikk 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet 

BODØ ARBEIDERPARTI 
Helhetlig og målretta boligpolitikk 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

VEGA ARBEIDERPARTI 
Boligpolitikk 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

HEDMARK ARBEIDERPARTI - REPRESENTANTSKAPET 
Boligpolitikk 1  
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

HEDMARK ARBEIDERPARTI - REPRESENTANTSKAPET 
Boligpolitikk 2  
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet 

VÅLER ARBEIDERPARTI 
Sparing til egen bolig 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

RINGSAKER ARBEIDERPARTI 
Boligbygging 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

GRIMSTAD ARBEIDERPARTI 
Husbanken skal igjen bli en boligbank for alminnelige mennesker 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 
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LILLESAND ARBEIDERPARTI 
Borettslag  
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

NORDBYEN ARBEIDERLAG 
Boligmarkedet - Inngangsbilletten 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

SOGN OG FJORDANE ARBEIDARPARTI 
Bustadsparing 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

NORDRE AAL & SENTRUM ARBEIDERLAG 
Bedre boligfinansiering 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

FLORA  OG VÅGSØY ARBEIDARPARTI 
Ung på boligmarkedet 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

FROGN ARBEIDERPARTI 
Minst 1500 nye studentboliger pr år 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

ÅS ARBEIDERPARTI 
Sterk satsing på studentboligbygging 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

NESODDEN ARBEIDERPARTI 
Et løft for en sosial boligpolitikk  
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

BÆRUM ARBEIDERPARTI 
Boligpolitikk i sentrale strøk 
Landsstyrets innstilling: 

 Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet 

SANDNES ARBEIDERPARTI 
Sosial boligbygging må gjenreises 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet 
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KLEPP ARBEIDERPARTI 
Husbank/bostøtte 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

LUND ARBEIDERPARTI 
Boligpolitikk 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

STAVANGER ARBEIDERPARTI 
Studentboliger 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

STAVANGER ARBEIDERPARTI 
En bolig å bo i 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet 

STAVANGER ARBEIDERPARTI 
Startlån 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

ROGALAND ARBEIDERPARTI 
Rimelige boliger 
Forslag til Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

STAVANGER ARBEIDERPARTI 
Husbankens boligsosiale velferdsprogram 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

VESTFOLD ARBEIDERPARTI 
Sosial boligpolitikk 
Landsstyrets innstilling:  

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

ROGALAND ARBEIDERPARTI 
Bolig for alle 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

ROGALAND ARBEIDERPARTI 
Botilbud til utviklingshemmede må sikres en god standard 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 
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 VINDAFJORD ARBEIDERPARTI 
Sosial boligpolitikk 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

LEVANGER ARBEIDERPARTI  
Bolig for ungdom 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

TRONDHEIM ARBEIDERPARTI 
Bygg flere boliger – raskere 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

TRONDHEIM ARBEIDERPARTI 
Løft førstegangsetablererne 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet 

TRONDHEIM ARBEIDERPARTI 
Bygg flere studentboliger 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

GJØVIK ARBEIDERPARTI 
En mer kraftfull Husbank med sosial profil og forbedret startlånordning 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

EIDSBERG ARBEIDERPARTI  
Startlån 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

JEVNAKER ARBEIDERPARTI 
Flere permanente utleieboliger 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

ØSTRE TOTEN ARBEIDERPARTI 
Økt boligbygging for ungdom som skal inn på boligmarkedet for første gang.  
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

MOSS ARBEIDERPARTI 
Boligpolitikk 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 
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TELEMARK ARBEIDERPARTI 
Sosial boligpolitikk 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

BØLER ARBEIDERPARTILAG  
Boligpolitikk 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

VESTRE ARBEIDERSAMFUNN 
Økning av rammene for Boligsparing for ungdom (BSU) 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

OSLO ARBEIDERPARTI 
En boligpolitikk for alle 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

TROMSØ ARBEIDERPARTI 
Ny sosial boligpolitikk 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

OPPLAND ARBEIDERPARTI 
Gjenreise den sosiale boligpolitikken 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

TROMSØ ARBEIDERPARTI 
BBL 
Forslag til sentralstyrets merknad: 

Se merknaden til forslaget 10.1 fra Vågan Arbeiderparti. 

KLOSTERSKOGEN ARBEIDERLAG 
Tittel: Sosial boligbygging 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

TROMSØ ARBEIDERPARTI 
Boligsparing for ungdom 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

ARBEIDERPARTIET I BERGEN 
Utleieboliger  
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 
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ARBEIDERPARTIET I BERGEN 
Felles valgdag 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

ARBEIDERPARTIET I BERGEN 
Universell utforming 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget avvises. 

ARBEIDERPARTIET I BERGEN 
Forenkling av Plan- og bygningsloven 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

ARBEIDERPARTIET I BERGEN 
Boligminister  
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

ARBEIDERPARTIET I BERGEN 
Husbanken 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

ARBEIDERPARTIET I BERGEN 
Særskilte utfordringer i storbyene 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

FYLLINGSDALEN ARBEIDERSAMFUNN  
Storbypolitikk  
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

FYLLINGSDALEN ARBEIDERSAMFUNN  
Økt kollektivsatsing er nødvendig i byer som for eksempel Bergen 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

STORD ARBEIDERPARTI 
Bustadbygging 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 
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TYSNES ARBEIDERPARTI, BØMLO ARBEIDERPARTI, KVINNHERAD 
ARBEIDERPARTI, STORD ARBEIDERPARTI OG ØYGARDEN ARBEIDERPARTI 
Ta inn i Grunnlova prinsippet om lokalt demokrati, slik det ligg føre forslag om i 
Stortinget 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

BERGEN ARBEIDERSAMFUNN 
Bybane i storbyene 
Landsstyrets innstilling:  

Oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

SURNADAL ARBEIDERPARTI 
Gjøre det mulig for ungdom å "få" sin egen bolig 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

MØRE OG ROMSDAL ARBEIDERPART – REPRESENTANTSKAPSMØTE 
Kommunestruktur 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

VESTFOLD ARBEIDERPARTI 
Kommunale inntekter  
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

VESTFOLD ARBEIDERPARTI 
Revider regionale utviklingsmidler   
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

SALTDAL ARBEIDERPARTI 
Kommuneøkonomi 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

BODØ ARBEIDERPARTI 
Fremtidig kommunestruktur 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

AUF I HEDMARK – ÅRSMØTE 
Universell utforming 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 
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LILLESAND ARBEIDERPARTI 
Regionsreform 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

FROLAND ARBEIDERPARTI  
Refusjon for 0-åringer i private barnehager  
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

AUST-AGDER ARBEIDERPARTI – REPRESENTANTSKAPET 
Refusjon for spesielt ressurskrevende brukere 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet 

NAMSOS ARBEIDERPARTI 
Innføring av statlig støtte til partier som stiller ved sametingsvalg 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

STJØRDAL ARBEIDERPARTI 
Fastsetting av stedsnavn- Statens navnekonsulenter- Statens kartverk 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

STAVANGER ARBEIDERPARTI 
Kommunestruktur 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

STAVANGER ARBEIDERPARTI 
Innføre kommunal forkjøpsrett 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

AUF I ROGALAND 
Hensiktsmessig kommunestruktur 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

ROGALAND ARBEIDERPARTI 
Minst 40 % av hvert kjønn  
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

ROGALAND ARBEIDERPARTI 
Boligsituasjonen for unge voksne 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 
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ARBEIDERPARTIET I BERGEN 
BSU og egenkapitalkrav 
Landsstyrets innstilling:  

Forslagene oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

SKAUN ARBEIDERPARTI 
Kommuneøkonomi  
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

JEVNAKER ARBEIDERPARTI 
Reduksjon i antallet kommuner 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

NORDRE AAL & SENTRUM ARBEIDERLAG 
Rekruttering til kommunale verv 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget avvises. 

NORDRE AAL & SENTRUM ARBEIDERLAG 
Ansvaret for kommunestrukturen 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

ØSTRE TOTEN ARBEIDERPARTI 
Enklere saksbehandling i plansaker  
Landsstyrets innstilling:  

Oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

OPPLAND ARBEIDERPARTI 
Bedre sammenheng mellom virkemidler og planansvar 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

GRAN ARBEIDERPARTI 
Regelverk for innsigelser 
Landsstyrets innstilling:  

Oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

NORDRE AAL & SENTRUM ARBEIDERLAG 
Redusert byråkrati 
Landsstyrets innstilling:  

Oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

FINNMARK ARBEIDERPARTI 
Grunnlovfestet lokaldemokrati  
Landsstyrets innstilling:  

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 
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EIDSBERG ARBEIDERPARTI  
Utdanningskriteriet for barnehagetilskuddet 
Landsstyrets innstilling:  

Oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

MARKER ARBEIDERPARTI  
Kommunalt selvstyre  
Landsstyrets innstilling:  

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

MARKER ARBEIDERPARTI  
Kommunestruktur  
Landsstyrets innstilling:  

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

RØMSKOG ARBEIDERPARTI 
Kommunalt selvstyre 
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomiteen for andre programmet. 

RØMSKOG ARBEIDERPARTI 
Frivillig kommunesammenslåing 
Landsstyrets innstilling:  

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

REPRESENTANTSKAP ØSTFOLD ARBEIDERPARTI 
Regionale utviklingsmidler 
Landsstyrets innstilling:  

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

NÆRINGSPOLITISK FORUM  
Behovsorientert låneordning for svømmeanlegg 
Landsstyrets innstilling:  

Oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

OPPSAL ARBEIDERPARTILAG OG ØSTENSJØ ARBEIDERLAG 
Begrensning av veksten i Oslo  
Landsstyrets innstilling:  

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

OPPSAL ARBEIDERPARTILAG OG ØSTENSJØ ARBEIDERLAG 
Ny solidarisk boligpolitikk 
Landsstyrets innstilling:  

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

OSLO ARBEIDERPARTI 
Storstilt storbysatsing  
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 
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TROMSØ ARBEIDERPARTI 
Tilskuddsordning og forkjøpsrett 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

TROMSØ ARBEIDERPARTI 
Kommunestrukturendring 
Landsstyrets innstilling:  

Oversendes redaksjonskomiteen for andre programmet. 

RØMSKOG ARBEIDERPARTI 
Rammevilkår for støtte til industri/næringsutvikling 
Landsstyrets innstilling:  

Oversendes redaksjonskomiteen for andre programmet. 

MARKER ARBEIDERPARTI  
Rammevilkår for støtte til industri 
Landsstyrets innstilling:  

Oversendes redaksjonskomiteen for andre programmet. 

NEDRE EIKER ARBEIDERPARTI 
Kommunene må få bedre dekning av utgifter etter flomskader 
Landsstyrets innstilling 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

AUF I BUSKERUD 
Gi ungdommen innflytelse! 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

VEST-AGDER ARBEIDERPARTI  
Innfør 16-års stemmerett  
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

BUSKERUD ARBEIDERPARTI 
Bolig til alle – et politisk ansvar 
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomiteen for andre programmet. 

BUSKERUD ARBEIDERPARTI 
Flere studentboliger! 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

NORDREISA ARBEIDERPARTI  
Kompetansearbeidsplasser i distriktene  
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 
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RE ARBEIDERPARTI 
Kommuneøkonomien 
Landsstyrets innstilling:  

Oversender redaksjonskomiteen for programmet 

LARVIK ARBEIDERPARTI  
Øremerke økonomi til vedlikehold av bygninger 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

LARVIK ARBEIDERPARTI 
Sosial boligbygging – bolig til alle 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

SANDEFJORD ARBEIDERPARTI 
Sosial boligpolitikk 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

SANDEFJORD ARBEIDERPARTI 
Studentboliger  
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

SANDE ARBEIDERPARTI  
En ny sosial boligbygging 
Landsstyrets innstilling:  

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

SARPSBORG ARBEIDERPARTI 
Barnehagetilskudd 
Landsstyrets innstilling:  

Oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

LILLESAND ARBEIDERPARTI 
Sikring av allmennretten langs sjøen med staten som aktiv oppkjøper  
Landsstyrets innstilling:  

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

BREVIK ARBEIDERLAG 
Felles valgdag 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 
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Ideologi 

BERGEN AUF 
Folkeavstemning om monarkiets fremtid i Norge 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget avvises 

VESTFOLD ARBEIDERPARTI 
Nei til konkurranseutsetting 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

SKAUN ARBEIDERPARTI 
Arbeid til alle 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

OPPLAND ARBEIDERPARTI 
Velferdssamfunnets organisering 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

NORDRE AAL & SENTRUM ARBEIDERLAG 
Fellesskapets forpliktelser 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

FAGFORBUNDET ARBEIDERPARTILAG 
Trygge offentlige velferdsordninger 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet 

OPPSAL ARBEIDERPARTILAG OG ØSTENSJØ ARBEIDERLAG 
Konkurranseutsetting av offentlige tjenester 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

LARVIK ARBEIDERPARTI  
Bort med New Public Management 
Landsstyrets innstilling:  

Oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 
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Avgift 

BUSKERUD ARBEIDERPARTI  
Eiendomsskatt på kraftverk 
Landsstyrets innstilling: 

Foreslås oversendt til redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

ARBEIDERPARTIET I BERGEN  
Øk avgiftene på sukker, fett og tobakk 
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

BERGENHUS ARBEIDERPARTI 
Hev tollgrensen 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

BERGENHUS ARBEIDERPARTI  
Heving av maksgrense ”Boligsparing for ungdom” fra dagens nivå på kr. 
150 000.-  
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

BERGEN ARBEIDERSAMFUNN 
Differensiert skattleggjing av eigedom 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

VESTFOLD ARBEIDERPARTI 
Nettolønnsordningen 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

VESTFOLD ARBEIDERPARTI 
Økt skattefradrag for fagforeningskontingent 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

VESTFOLD ARBEIDERPARTI 
Arveavgift og gaver fra foreldre 
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker 

SØRFOLD ARBEIDERPARTI 
Arealavgift på oppdrettslokaliteter i sjø  
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 
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VEFSN ARBEIDERPARTI 
Lovbestemte kraftskatteordninger for vindkraft 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

BODØ ARBEIDERPARTI 
Økning av vrakpant 
Landsstyrets innstilling:  

Oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

ÅMOT ARBEIDERPARTI 
Avskaffelse av maksimums og minimumbeskattelse av kraftverk 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

VÅLER ARBEIDERPARTI 
Handlingsregelen  
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

RINGSAKER ARBEIDERPARTI  
Årsavgift på motorkjøretøy, campingvogn, tilhenger og lignende 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

VÅGSØY ARBEIDARPARTI 
Lokal skatt på vindkraft 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget avvises. 

BÆRUM ARBEIDERPARTI 
Skatt på finanstransaksjoner 
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

BÆRUM ARBEIDERPARTI 
Skatteunndragelse 
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

BÆRUM ARBEIDERPARTI 
Arv og gave m.m. i klientrelasjoner 
Landsstyrets innstilling: 

 Oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker.  

NESODDEN ARBEIDERPARTI 
Ny investeringsstrategi for oljefond utland. Oljefondet 2.0 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 
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KARMØY ARBEIDERPARTI 
Nettolønnsordningen 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversender redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

STAVANGER ARBEIDERPARTI 
Maksgrense på rentefradrag 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversender redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

RANDABERG ARBEIDERPARTI 
Norges mest upopulære avgiftsgrense bør heves 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversender redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

ROGALAND ARBEIDERPARTI 
Avgiftsfritak for kjøp av ny bil. 
Landsstyrets innstilling: 

 Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

HITRA ARBEIDERPARTI 
Vertskommunene for oppdrettsanlegg må få en obligatorisk rett til 
naturressursskatt 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

HITRA ARBEIDERPARTI 
Vindkraftkommunene må likestilles med vannkraftkommunene 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget avvises 

SKAUN ARBEIDERPARTI  
Utjevne sosiale forskjeller og økonomisk ulikhet  
Landsstyrets innstilling:  

Oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet 

TRONDHEIM ARBEIDERPARTI 
Regional forvaltning av den statlige finansielle formuen. 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

FINNMARK ARBEIDERPARTI 
Innføring av arealavgift 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 
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REPRESENTANTSKAP ØSTFOLD ARBEIDERPARTI 
Nyttig og klimavennlig produksjon i en vanskelig tid, finanspolitikk  
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget avvises 

OPPSAL ARBEIDERPARTILAG OG ØSTENSJØ ARBEIDERLAG 
Nei til forskjells-Norge 
Landsstyrets innstilling:  

Oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker 

TROMSØ ARBEIDERPARTI 
Lokal skatt av olje- og gassutvinning  
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

TROMSØ ARBEIDERPARTI 
Skatteutvalg 
Landsstyrets innstilling:  

Oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

TROMSØ ARBEIDERPARTI 
Mineralavgift 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

TROMSØ ARBEIDERPARTI 
Miljøhensyn skal belønnes 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

TROMSØ ARBEIDERPARTI  
INNFØRING AV AREALAVGIFT 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

TELEMARK ARBEIDERPARTI 
Kilometersatsen for arbeidsreiser  
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaskjonskomiteen. 

OSLO ARBEIDERPARTI 
En norsk finansnæring i verdensklasse 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

SKAUN ARBEIDERPARTI  
Gode og trygge pensjoner 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 
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BAMBLE ARBEIDERPARTI 
Stopp svart arbeid.  
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

BERGEN AUF 
Statens pensjonsfond ut av Monsanto 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker 

STAVANGER ARBEIDERPARTI 
Regional forvaltning av statens finansielle formue 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for partiprogrammet. 

LARVIK ARBEIDERPARTI  
Mulige løsninger av finanskrisen  
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker.  

Næring 

BUSKERUD ARBEIDERPARTI 
Framtida for tømmerstokken og biomasse 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet 

BUSKERUD ARBEIDERPARTI 
Offensiv næringspolitikk 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet 

BUSKERUD ARBEIDERPARTI  
Kvalitetsutvikling og rekruttering til reiselivsnæringen 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet 

ARBEIDERPARTIET I BERGEN 
Sirkus uten dyr 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet 

BERGEN AUF 
Ja til sirkus uten dyr 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet 
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BERGEN ARBEIDERSAMFUNN 
Innovasjon; forslag til tiltak og endringer i virkemidler og politikk 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet 

BERGEN ARBEIDERSAMFUNN 
Bedre forhold for gründere 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet 

SURNADAL ARBEIDERPARTI 
Bedre økonomi i norsk landbruk 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet 

MØRE OG ROMSDAL ARBEIDERPARTI -  REPRESENTANTSKAPSMØTE 
Maritime næringer 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet 

VEST-AGDER ARBEIDERPARTI  
Økt matproduksjon i Norge 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet 

VESTFOLD ARBEIDERPARTI 
Avvikle subsidier til pelsdyrnæringen  
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet 

VÅGAN ARBEIDERPARTI 
Råfiskloven 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet 

VESTVÅGØY ARBEIDERPARTI 
Fiskeri – bærekraftig utvikling 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

VESTVÅGØY ARBEIDERPARTI 
Fiskeri - rekruttering 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet 

SORTLAND, HADSEL, ØKSNES, ANDØY OG LØDINGEN ARBEIDERPARTI 
Fiskeripolitikk 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet 
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SALTDAL ARBEIDERPARTI 
Næringspolitikk, industri og eierskap 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet 

ALSTAHAUG ARBEIDERPARTI 
Lakseoppdrett 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet 

VEGA ARBEIDERPARTI 
Strukturering av flåten under 11 meter 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet 

HEDMARK ARBEIDERPARTI - REPRESENTANTSKAPET  
Innlandet er og skal være Norges spiskammer  
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet 

HEDMARK ARBEIDERPARTI - REPRESENTANTSKAPET  
Hedmark et naturlig satsingsområde på FoU innen landbruk, skog, tre og 
bioenergi 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet 

RINGSAKER ARBEIDERPARTI  
Landbruk  
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet 

SOGN OG FJORDANE ARBEIDARPARTI 
Landbruk 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet 

FLORA  ARBEIDARPARTI 
Auka sjømatproduksjon i Sogn og Fjordane 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet 

STJØRDAL ARBEIDERPARTI 
Fortsatt norsk pelsdyroppdrett 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet 
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ROGALAND ARBEIDERPARTI 
Sikre og bygge ut kompetanse innen innovasjon og entreprenørskap 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet 

OPPDAL ARBEIDERPARTI 
Pelsdyr 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet 

OPPLAND ARBEIDERPARTI 
Reiselivet i Norge må gis muligheter til vekst  
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet 

OPPLAND ARBEIDERPARTI 
Arbeiderpartiet vil styrke små reiselivsbedrifter og nisjeprodusenter  
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet 

OPPLAND ARBEIDERPARTI 
Satsning på gards- og seterturisme 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet 

OPPLAND ARBEIDERPARTI 
Styrke økonomien i landbruket. 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet 

FINNMARK ARBEIDERPARTI 
Leveringsforpliktelser 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet 

FINNMARK ARBEIDERPARTI 
Finansuro 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet 

FINNMARK ARBEIDERPARTI 
Kongekrabbeforvaltninga 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet 

FINNMARK ARBEIDERPARTI 
Rekrutteringsordning for unge fiskere 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet 
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FINNMARK ARBEIDERPARTI 
Norge som foregangsnasjon innen produkt- og markedsutvikling 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet 

VARDØ ARBEIDERPARTI 
Ny arbeidsplasser i sjømatnæringa  
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet 

MOSS ARBEIDERPARTI 
Etablering av fond for strategisk statlig eierskap 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet 

REPRESENTANTSKAP ØSTFOLD ARBEIDERPARTI 
Nyttig og klimavennlig produksjon i en vanskelig tid, forskning og utvikling  
Landsstyrets innstilling: 

 Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet 

REPRESENTANTSKAP ØSTFOLD ARBEIDERPARTI 
Nyttig og klimavennlig produksjon i en vanskelig tid, norske merkevarer 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet 

REPRESENTANTSKAP ØSTFOLD ARBEIDERPARTI 
Nyttig og klimavennlig produksjon i en vanskelig tid, etablering  
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet 

REPRESENTANTSKAP ØSTFOLD ARBEIDERPARTI 
Nyttig og klimavennlig produksjon i en vanskelig tid, natur-ressurser og energi 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet 

REPRESENTANTSKAP ØSTFOLD ARBEIDERPARTI 
Nyttig og klimavennlig produksjon i en vanskelig tid, kapital.  
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

NÆRINGSPOLITISK FORUM  
Nordøstpassasjen 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet 

NÆRINGSPOLITISK FORUM 
Styrking av næringsrettet forskning og innovasjon  
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet 



146 
 

KÅFJORD ARBEIDERPARTI  
Gjenopptakelse av Kystfiskeutvalgets innstilling 
Landsstyrets innstilling:  

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet 

TROMSØ ARBEIDERPARTI  
Norge som foregangsnasjon innen produkt- og markedsutvikling 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet 

TROMSØ ARBEIDERPARTI 
Tilskuddsordninger i letefasen 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet 

TROMSØ ARBEIDERPARTI  
Leveringsforpliktelser/flytting av torskerettigheter ut av fylke  
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet 

TROMSØ ARBEIDERPARTI 
Statlig ressursselskap for fiskerinæringa 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget avvises.  

TROMSØ ARBEIDERPARTI  
Rekrutteringsordning for unge fiskere 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet 

TELEMARK ARBEIDERPARTI 
Datalagring er kraftkrevende industri 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet 

AUF I TELEMARK 
”Norges utstillingsvindu i EPCOT” 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet 

SØRFOLD ARBEIDERPARTI 
Mineralsatsning  
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet 

AURLAND ARBEIDARPARTI 
Mineral 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet 
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SOKNDAL ARBEIDERPARTI 
Mineralavgift 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet 

TROMSØ ARBEIDERPARTI 
Undersøkelsesretten i mineralnæringa 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet 

VESTFOLD ARBEIDERPARTI   
Bærekraftig forvaltning av kysten vår  
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet 

SØR-ODAL ARBEIDERPARTI 
Møt framtida med Bioøkonomi  
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet 

REPRESENTANTSKAP ØSTFOLD ARBEIDERPARTI 
Nyttig og klimavennlig produksjon i en vanskelig tid, markedsadgang  
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet 

BAMBLE ARBEIDERPARTI 
Avvikle pelsdyrnæringen nå 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet 

SOKNDAL ARBEIDERPARTI 
Matkornforbruk på lager 
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet.  

AUF I NORD-TRØNDELAG 
Opprett Statwind 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet 

Samferdsel 

HOL AP OG ÅL OG TORPO AP (LIKELYDENDE FORSLAG) 
Planlegging av Hardangerviddatunnel – RV 7 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 
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HOL AP, ÅL OG TORPO AP OG GOL AP (LIKELYDENDE FORSLAG) 
Realisering av Bergensbanens forkortelse – Ringeriksbanen 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

GOL ARBEIDERPARTI 
Utbygging av Rv 52 mellom Gol og Hemsedal 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

BUSKERUD ARBEIDERPARTI 
Nytt organiserings- og finansieringsregime gir nytt samferdselsløft 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

BUSKERUD ARBEIDERPARTI 
Motorferdselsloven 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

BUSKERUD ARBEIDERPARTI 
Bergensbanens forkortelse – Ringeriksbanen 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

BUSKERUD ARBEIDERPARTI 
Bedre og rimeligere kollektivtrafikk 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

ARBEIDERPARTIET I BERGEN 
Bergen-Oslo på 4 timer 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

BERGEN ARBEIDERSAMFUNN 
Kritisk vurdering av offentleg-privat-samarbeid (OPS) 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

HORDALAND ARBEIDERPARTI  
Økt satsing på jernbaneutbygging og kortere reisetid på Bergensbanen  
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget sendes til redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

HORDALAND ARBEIDERPARTI  
Meir gods frå veg til sjø  
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget sendes redaksjonskomiteen for programmet. 
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SYKKYLVEN ARBEIDERPARTI 
Fleire samanhengande og betre vegar for gåande og syklande  
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget sendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

VANYLVEN ARBEIDERPARTI 
Statleg fjordkryssingsfond 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget sendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

VANYLVEN ARBEIDERPARTI 
Utvide ferjeavløysningsmidlane til minimum 40 år  
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget sendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker . 

MØRE OG ROMSDAL ARBEIDERPARTI - REPRESENTANTSKAPSMØTE 
Frakt av gods fra vei til sjø 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget sendes redaksjonskomiteen for programmet. 

VEST-AGDER ARBEIDERPARTI  
Veibygging, regulering av grunn til riksveier.  
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

VEST-AGDER ARBEIDERPARTI  
Bevilgning til veier 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

VESTFOLD ARBEIDERPARTI 
Opprettelse av en transportetat 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

VESTFOLD ARBEIDERPARTI 
Prosjektfinansiering uten OPS 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

VESTFOLD ARBEIDERPARTI 
IC-strekningen Oslo-Skien ferdig bygget i 2024 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

VESTFOLD ARBEIDERPARTI 
Innføring av obligatorisk Auto pass 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 
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VÅGAN ARBEIDERPARTI 
Bompengefinansiering 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

SØRFOLD ARBEIDERPARTI 
Forlengelse av Nordlandsbanen 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

TYSFJORD ARBEIDERPARTI 
Fergefri E6 må realiseres 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

SALTDAL ARBEIDERPARTI 
Nasjonal transportplan 2014 - 2023 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

ALSTAHAUG ARBEIDERPARTI 
Nordlandsbanen 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

RANA ARBEIDERPARTI 
Luftfart for distriktene 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

VEGA ARBEIDERPARTI 
Samferdsel 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

HEDMARK ARBEIDERPARTI - REPRESENTANTSKAPET  
Løsningen på framtidas godsutforinger 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

ÅMOT ARBEIDERPARTI 
Økt antall avganger på Rørosbanen 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

AUF I HEDMARK – ÅRSMØTE 
Sett trafikkopplæringen i system 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget sendes redaksjonskomiteen for programmet. 
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SØR-ODAL ARBEIDERPARTI 
Utbygging av E16 i Glåmdalsregionen 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

SØR-ODAL ARBEIDERPARTI 
Storterminal for gods i Glåmdalsregionen 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker 

AUST-AGDER ARBEIDERPARTI - REPRESENTANTSKAPET 
Nytt samferdselsløft! 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

AUST-AGDER ARBEIDERPARTI - REPRESENTANTSKAPET 
Felles bombrikke for Norge 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

AUST-AGDER ARBEIDERPARTI - REPRESENTANTSKAPET 
Større bevilgninger til fylkesveier 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

VÅGSØY OG FLORA ARBEIDARPARTI 
Kystvegen Måløy – Florø  
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

FROGN ARBEIDERPARTI 
Innføring av 50 % rabatt på kollektivreiser for skoleelever, lærlinger og 
studenter 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

BÆRUM ARBEIDERPARTI 
Miljøvennlig samferdsels- og arealpolitikk. 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

SKEDSMO ARBEIDERPARTI  
Utbygging av t-bane i Stor-Oslo   
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 
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LIERNE ARBEIDERPARTI  
Nasjonal satsing på fiberbredbånd og full mobiltelefondekning 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

STJØRDAL ARBEIDERPARTI 
Elektrifiser Trønderbanen nå! 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

STJØRDAL ARBEIDERPARTI  
Skjerp kontrollene på veiene! 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

STJØRDAL ARBEIDERPARTI 
Elektrifisering av Nordlandsbanen 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

NORD-TRØNDELAG ARBEIDERPARTI  
Styrk blodårene i distriktet! 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

AUF I ROGALAND 
Bygg ut høyhastighetsbane 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

ROGALAND ARBEIDERPARTI 
Ferjefri kyststamvei 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

ROGALAND ARBEIDERPARTI 
Samferdsel 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

ROGALAND ARBEIDERPARTI 
Høyhastighetstog mellom Stavanger og Oslo. 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

HITRA ARBEIDERPARTI 
Sjøtransport må få mer oppmerksomhet og bedre prioriteringer 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 



153 
 

HITRA ARBEIDERPARTI 
Mobil- og bredbåndsdekningen må også gis prioritet i distriktene 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

JEVNAKER ARBEIDERPARTI 
Redusering av bompengeandelen ved veibygging 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

JEVNAKER ARBEIDERPARTI 
Forenklet beslutningsprosess ved veibygging  
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

NORDRE AAL & SENTRUM ARBEIDERLAG 
Infrastruktur for framtiden 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

OPPLAND ARBEIDERPARTI 
Helhetlig behandling av planer for jernbane og vegsatsing 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes til redaksjonskomiteen for programmet. 

OPPLAND ARBEIDERPARTI 
NTP investeringer styrkes. 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

OPPLAND ARBEIDERPARTI 
Staten må finansiere en større del av vegutbyggingene. 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

OPPLAND ARBEIDERPARTI 
Trafikksikkerhetstiltak 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes til redaksjonskomiteen for programmet. 

FINNMARK ARBEIDERPARTI 
Infrastruktur som utviklingsbetingelse 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

SPYDEBERG ARBEIDERPARTI 
Styrking av kollektivtransporten fra Indre Østfold til Sarpsborg 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 
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REPRESENTANTSKAP ØSTFOLD ARBEIDERPARTI 
Nyttig og klimavennlig produksjon i en vanskelig tid, infrastruktur  
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

REPRESENTANTSKAP ØSTFOLD ARBEIDERPARTI 
Belønningsordningene må styrkes 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

REPRESENTANTSKAP ØSTFOLD ARBEIDERPARTI 
Inter City triangelet på Østlandet 
Landsstyrets innstilling:     

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

KORSVOLL ARBEIDERPARTILAG OG KVINNEGRUPPE  
Stat, fylke og kommune må satse sammen på kollektiv transport 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

NÆRINGSPOLITISK FORUM  
Løft av infrastruktur for transport 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

NÆRINGSPOLITISK FORUM  
Styrket kollektivtrafikk 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

NÆRINGSPOLITISK FORUM 
Visjon om utvikling av norsk infrastruktur 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

LENVIK ARBEIDERPARTI  
Større bevilgninger til samferdsel 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

TROMS ARBEIDERPARTI 
Etterslep på vedlikehold av fylkesveiene 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

TELEMARK ARBEIDERPARTI 
Høyhastighetsbaner 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 
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TELEMARK ARBEIDERPARTI 
Elektroniske motorveier med god kapasitet 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

RE ARBEIDERPARTI 
Vei og bompenger 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

VÅLER ARBEIDERPARTI 
Energipark, landbruksbasert næringsutvikling og utdanning på Haslemoen 
Landsstyrets innstilling:  

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

Energi og miljø  

BUSKERUD ARBEIDERPARTI 
Minimumskrav til fyllingsgrad 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

BERGEN ARBEIDERSAMFUNN 
Stortingsmelding om verdiskapning i naturgasskjeden 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

SURNADAL ARBEIDERPARTI 
Forby effektkjøring av kraftverk i nasjonale laksevassdrag 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

NESSET ARBEIDERPARTI 
Lik nettleie 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

NORDDAL ARBEIDERPARTI 
Prioriter fornybar energi og lokalt forankrede kunnskapsbaserte 
vannkraftprosjekter 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

MØRE OG ROMSDAL REPRESENTANTSKAPET ARBEIDERPARTI  
Mer fornybar energi 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 
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VEST-AGDER ARBEIDERPARTI  
Vannkraftpolitikk 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

AUDNEDAL ARBEIDERPARTI 
Rammebetingelser for småkraftverk må bedres 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet 

VESTFOLD ARBEIDERPARTI 
Forutsigbare rammer for biogassanlegg 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

VÅGAN ARBEIDERPARTI 
Konsekvensutredning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

SØRFOLD ARBEIDERPARTI 
Åpning for etablering av snøskuterløyper  
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

SALTDAL ARBEIDERPARTI 
Konsekvensutredning av havområdene Nordland VI, Nordland VII og Troms II 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet 

ALSTAHAUG ARBEIDERPARTI 
Lokale ringvirkninger av petrovirksomheten 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

BODØ ARBEIDERPARTI 
Åpning for Nordland VI og konsekvensutredning for Nordland VII og Troms II 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

VEGA ARBEIDERPARTI 
Fredningpolitikk 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

HEDMARK ARBEIDERPARTI ÅRSMØTET 
Snøskuterleder – Adgang til å opprette snøscooterleder i reiselivssammenheng  
Forslag til Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 
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HEDMARK ARBEIDERPARTI REPRESENTANTSKAPET 
Bioenergi  
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

ASKVOLL  ARBEIDARPARTI 
Marint søppel 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

AUF I ROGALAND 
Ikke utvinn olje og gass i de mest sårbare områdene 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

AUF I ROGALAND 
NOU om Norge og sektoren innen fornybar energi. 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

AUF I ROGALAND 
Gjennomgang av vassdrag med sikte på økt utvinning og produksjon  
Forslag til Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

AUF I ROGALAND 
Opprustning av strømnettet og mer eksport av fornybar energi 
Landsstyrets innstilling:  

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

TYSVÆR ARBEIDERPARTI 
Konflikten mellom mijø- og industriomsyn i Yrkesfjorden vedkomande 
opphogging av oljeinstalasjonar. 
Landsstyrets innstilling:  

Oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker 

STAVANGER ARBEIDERPARTI 
Tilgang til leteareal 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

STAVANGER ARBEIDERPARTI 
Petroleumsnæringen 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 
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ROGALAND ARBEIDERPARTI 
Bærekraftige energiformer 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

ROGALAND ARBEIDERPARTI 
Effektiv bruk av energi i Europa 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

SOSIALDEMOKRATISK STUDENTFORENING I TRONDHEIM  
Opphev blyforbudet på haglammunisjon 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

AUF I SØR-TRØNDELAG 
Statwind 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

FINNMARK ARBEIDERPARTI 
Rovviltforvaltning I 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

SØR VARANGER ARBEIDERPARTI 
Rovviltforvaltning II 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

HAMMERFEST ARBEIDERPARTI 
Stortingsmelding om verdiskapning i naturgasskjeden 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

MARKER ARBEIDERPARTI  
Ulvesone utvides eller fjernes  
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

HALDEN ARBEIDERPARTI 
Opphevelse av ulvesonene  
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

HALDEN ARBEIDERPARTI 
Bly til jakt med hagle  
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 
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RØMSKOG ARBEIDERPARTI 
Ulvesoner 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

REPRESENTANTSKAP ØSTFOLD ARBEIDERPARTI 
Nyttig og klimavennlig produksjon i en vanskelig tid, økt bearbeidelsesgrad 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

REPRESENTANTSKAP ØSTFOLD ARBEIDERPARTI 
Nyttig og klimavennlig produksjon i en vanskelig tid, Bærekraftig utvikling 
Landsstyrets innstilling:  

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

GREFSEN ARBEIDERPARTILAG  
Grenseverdier for stråling fra mobilmaster må ned på linje med de laveste 
grenseverdiene ellers i Europa 
Landsstyrets innstilling:  

Oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

GREFSEN ARBEIDERPARTILAG  
Avstå fra utvinning av olje og gass fra sårbare områder utenfor Lofoten 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

ÅRVOLL ARBEIDERPARTILAG OG INTERNASJONALT FORUM 
Bedre sikring av nasjonal infrastruktur 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet 

OSLO ARBEIDERPARTI 
En moderne klimapolitikk gir ny verdiskaping 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

TROMSØ ARBEIDERPARTI 
Ilandsføring av olje-og gass i Nord   
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

TROMSØ ARBEIDERPARTI 
Miljøhensyn innenfor olje- og gassutvinning   
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 
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TROMSØ ARBEIDERPARTI 
Nulltolleranse for utslipp innenfor olje- og gassutvinning   
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

TROMSØ ARBEIDERPARTI 
Lokale og regionale ringvirkninger ved olje- og gassutvinning  
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

TROMSØ ARBEIDERPARTI 
Landsdelsdekkende utdanningslinje for olje- og gassindustrien 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker.  

LENVIK ARBEIDERPARTI  
Konsekvensutredning nå  
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

TELEMARK ARBEIDERPARTI 
Motorferdsel i utmark  
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

STJØRDAL ARBEIDERPARTI 
Etter klimaforhandlingene i Durban 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

HARSTAD ARBEIDERPARTI  
Petroleumstilsynet til Nord-Norge 
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker. 

HEDMARK ARBEIDERPARTI - REPRESENTANTSKAPET  
Rovvilt  
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

OPPLAND ARBEIDERPARTI 
Fremtidsretta rovdyrpolitikk 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

SOGN OG FJORDANE ARBEIDARPARTI 
Kulturminnevern 
Landsstyrets innstilling:  

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 
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VÅLER ARBEIDERPARTI 
Energipark, landbruksbasert næringsutvikling og utdanning på Haslemoen 
Landsstyrets innstilling:  

Oversendes redaksjonskomiteen for programmet. 

Vedtak: Hele heftet 1 Innkomne forslag enstemmig vedtatt oversendt redaksjonskomiteen 
for programmet. 
 

Hefte med endringsforslag til Arbeiderpartiets programforslag 
 
Vedtak: Hele heftet endrings-/tilleggsforslag til programmet enstemmig vedtatt oversendt 
redaksjonskomiteen for programmet. 

 

 

 ooOoo 

Kl. 12.40: 

SAK 6 - VEDTEKTSENDRINGER 

Raymond Johansens tale til Arbeiderpartiets landsmøte om organisasjonen: 

(Talen inn her) 

 

 

 

HEFTE 1 – KAP. 16: 

Organisasjon og vedtekter 

Følgende hadde ordet i debatten: (3 minutters taletid): 

Taleliste fredag etter Raymond 
 

1 Marianne Wilhelmsen AUF
2 May Britt Lagesen Nord-Trøndelag
3 Kim-Louis Belaska Vestfold
4 Siri Tøvik Møre og Romsdal
5 Fredrik Mellem Oslo
6 Janicke Andreassen Telemark
7 Hege Dubec Østfold
8 Ingalill Olsen Finnmark
9 Therese Alm Oppland

10 Atle Kvåle Hordaland
11 Lasse Weckhorst Hedmark
12 Olav Huseby Sør-Trøndelag
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13 Rune Edvardsen Nordland
14 Line Strisland Vest-Agder

15 
Vegard Eliassen 
Stillerud Buskerud

16 Robert Cornels Nordli Aust-Agder
17 Malin Lifvergren Akershus
18 Karl Gjedrem Rogaland
19 Karianne Torvanger Sogn og Fjordane
20 Tor-Inge Hoaas Troms

 
 

Organisasjon:  

BERGEN ARBEIDERSAMFUNN 
Kulturdugnad sentralt og lokalt i partiet 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes Sentralstyret for behandling i forbindelse med oppfølgingen av 
landsmøtetets organisasjonsuttalelse «Profesjonell – respektfull – raus». 

BUSKERUD ARBEIDERPARTI 
Etiske og organisatoriske retningslinjer 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes det nye Sentralstyret for vurdering i forbindelse med 
oppfølgingen av organisasjonsuttalelsen «Profesjonell – respektfull – raus». 

ARBEIDERPARTIET I BERGEN 
To nestledere i Arbeiderpartiet 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget avvises. 

HORDALAND ARBEIDERPARTI  
Fornyelse av partiorganisasjonen og de valgte organer 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes Sentralstyret for behandling i forbindelse med oppfølgingen av 
landsmøtetets organisasjonsuttalelse «Profesjonell – respektfull – raus». 

BERGEN ARBEIDERSAMFUNN 
Kulturdugnad sentralt og lokalt i partiet 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget oversendes sentralstyret for behandling i forbindelse med oppfølgingen av 
landsmøtets organisasjonsuttalelse «Profesjonell – respektfull – raus». 

 
Vedtekter: 
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SURNADAL ARBEIDERPARTI 
Vedtektsendring nominasjon til kommunestyre 
Landsstyrets innstilling: 

Med bakgrunn i behandlingen av habilitet ved nominasjon på landsmøtet 2011, 
videreføres bestemmelsen om habilitet med de presiseringer og flytting til § 13 
Alminnelige bestemmelser, som foreslått av sentralstyret i egen sak.  

Forslaget om at inhabilitet bare skal inntre når vedkommende er foreslått nominert 
som ordførerkandidat eller varaordførerkandidat, avvises. 

EIDE ARBEIDERPARTI 

Endre habilitetsreglene for nominasjonskomiteen til kommunevalg 
Landsstyrets innstilling: 

Med bakgrunn i behandlingen av habilitet ved nominasjon på landsmøtet 2011, 
videreføres bestemmelsen om habilitet med de presiseringer og flytting til § 13 
Alminnelige bestemmelser, som foreslått av sentralstyret i egen sak.  

Forslaget om at inhabilitet bare skal inntre når vedkommende er foreslått nominert 
som ordførerkandidat eller varaordførerkandidat, avvises. 

JEVNAKER ARBEIDERPARTI 
Endring av § 5 i partiets vedtekter 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget anses som ivaretatt i Sentralstyrets forslag til endring i Retningslinjer for 
Arbeiderpartiets kommunepartier § 2 og Retningslinjer for Arbeiderpartiets 
partiavdelinger § 5. 

BØLER ARBEIDERPARTILAG  
Mer demokrati 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget avvises. 

VETERANFORUM 
Opprette et seniorutvalg i Arbeiderpartiet 
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget avvises.  

GRØNLAND/GAMLEBYEN/TØYEN ARBEIDERPARTILAG  
Retningslinjer for fastsettelse av serviceavgift  
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget avvises.        

SINSEN OG CARL BERNER ARBEIDERPARTILAG  
Halv medlemskontingent etter 1. september  
Landsstyrets innstilling: 

Forslaget støttes. 
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SENTRALSTYRET 
§12  Eksklusjon,  
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomiteen for organisasjons- og vedtektssaker. 

SENTRALSTYRET 
§13  Alminnelige bestemmelser 
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomiteen for organisasjons- og vedtektssaker. 

SENTRALSTYRET 
§16  Direkte medlemskap 
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomiteen for organisasjons- og vedtektssaker. 

SENTRALSTYRET 
Retningslinjer for fylkespartier 
§ 4 Representantskapet 
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomiteen for organisasjons- og vedtektssaker. 

SENTRALSTYRET 
§ 5 Nominasjon til stortingsvalget 
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomiteen for organisasjons- og vedtektssaker. 

§6 pkt. 9 
Landsstyrets innstilling: 

Endringer i §§5 og 6 oversendes redaksjonskomiteen for organisasjons- og 
vedtektssaker. 

SENTRALSTYRET 
§ 7 Fylkestingsgruppa 
Landsstyrets innstilling: 

Forslag til endringer og tillegg i §7 – fylkestingsgruppa,  oversendes 
redaksjonskomiteen for organisasjons- og vedtektssaker. 

SENTRALSTYRET 
Retningslinjer for Arbeiderpartiets kommunepartier 
§2  Organisasjonens oppbygging   
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomiteen for organisasjons- og vedtektssaker. 

SENTRALSTYRET 
§6  Nominasjon til kommunestyrevalg  
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomiteen for organisasjons- og vedtektssaker. 
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SENTRALSTYRET 
§ 7 Kommunestyregruppene 
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomiteen for organisasjons- og vedtektssaker. 

SENTRALSTYRET 
§10  Vedtekter 
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomiteen for organisasjons- og vedtektssaker. 

SENTRALSTYRET 
Retningslinjer for Arbeiderpartiets partiavdelinger 
§5 Alminnelige bestemmelser  
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomiteen for organisasjons- og vedtektssaker. 

SENTRALSTYRET 
§7  Vedtekter 
Landsstyrets innstilling: 

Oversendes redaksjonskomiteen for organisasjons- og vedtektssaker. 

SENTRALSTYRET 
Retningslinjer for det samepolitiske arbeidet i Arbeiderpartiet 
Landsstyrets innstilling: 

Forslag til endringer i retningslinjene for det samepolitiske arbeidet i Arbeiderpartiet, 
§§ 2, 3, 4, 5, 6 og 7 oversendes redaksjonskomiteen for organisasjons- og 
vedtektssaker. 

 
Vedtak: De innkomne forslagene til organisasjons- og vedtektssaker og endrings-
/tilleggsforslag til organisasjonsuttalelsen enstemmig vedtatt oversendt redaksjonskomiteen 
for Organisasjons- og vedtektssaker. 
 
 oo-oo 
 
Pause kl. 14.15 
 
 
Møtet startet igjen kl. 15.30. 
 
 
Surprise, surprise… 
 
Pause kl. 15.50 
 
Møtet startet igjen kl. 16.00 
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Dirigenten ga ordet til Helga Pedersen som holdt følgende innledning: 
 

«Nytt partiprogram 2013 – 2017» 
 

1. INTRO  
 
Kjære alle sammen, 

Det er med stor glede jeg står her i dag for å snakke om det nye partiprogrammet. 
 

Og det gjør jeg fordi dere som er delegater til landsmøtet, ikke bare representerer 
Arbeiderpartiets 52 758 medlemmer, men også de brede lag av befolkningen, i hele landet.  

 
Det gjør Sindre Lysø fra Østfold, landsmøtets yngste delegat, og elev på videregående. 
 
Lisa-Kathrine Mo som jobber som helsefagarbeider i Kåfjord kommune. 
 
Truls Wickholm som er energimontør, og som for tiden er hjemme i pappaperm fra 
Stortinget. 
 
Siv Len Strandskog som har åpnet klesbutikk på Sola, og som er aktiv i frivillighetssentralen. 
 
Ole Jacob Flæthen som er prest og spiller i band. Som er aktiv i Kirkens Bymisjon, og vår 
ordfører i Skedsmo. 
 
Anisa Ali Aden som kom som flyktning fra Somalia for ti år siden. Nå er hun 
kommunestyrerepresentant i Sunndal og nestleder i arbeiderkvinnelaget.   

Dere er noen av de 300 landsmøtedelegatene som kjenner Norge.  
 
Som kjenner hverdagen og virkeligheta til folk flest.  
 
 Og det er dem dette programmet er til for. 
 
Jeg vil begynne med å takke for at jeg har fått lov til å lede dette arbeidet. 
 
Jeg vil takke sekretariatet som har hjulpet oss gjennom utallige møter og papirer. 
 

Jeg vil takke programkomiteen for gode diskusjoner, god jobbing og godt samarbeid. 

 
Jeg vil rette en stor takk til alle dere som har diskutert programforslaget og sendt inn forslag.  

Alle utenfra partiet som har bidratt med både konkrete forslag og nyttige diskusjoner, og alle 
undergruppene som har kommet med gode innspill. 

Tusenvis av mennesker over hele landet har bidratt til partiprogrammet vårt.  

Et program som vi skal bruke de neste dagene på å sluttføre – og de fire neste årene på å 
gjennomføre. 
 

Tusen takk for engasjementet! 
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2. PROGRAMMET FOR FRAMTIDA 

 
Kjære partifeller,  

Når vi lager program for framtida så skal vi være tydelig på:  

 
At vi er et parti for de mange – ikke for de få. 

At vi står for samhold.  
At vi tror på menneskets evne til å løfte sammen og til å ta ansvar for hverandre. 

Vi skal være tydelig på at frihet, likhet og solidaritet ligger til grunn for alt vi gjør.  

At vårt mål er et rettferdig Norge som gir trygghet, frihet og muligheter for alle. 

 
*** 

Venner, 
Da jeg hadde o-fag på barneskolen lærte jeg at vi var fire millioner innbyggere i Norge. Nå er 
vi fem.  

I 2030 vil vi være seks millioner innbyggere.  

En befolkning som øker med en million på 17 år er et fantastisk uttrykk for et samfunn i vekst 
og fremgang.  
 

Men hvem er alle disse menneskene?  

 
Noen av dem kommer til å bli født på mitt lokalsykehus i Kirkenes; mange flere på Haukeland 
og Ullevål.  
 
Noen vil komme til Norge for å søke tilflukt fra krig og forfølgelse;  
 
mange vil komme fra Sverige og andre europeiske land for å jobbe. 

 
Som sosialdemokrater er det vår oppgave å invitere dem inn i et sterkt fellesskap som gir 
muligheter og frihet for hver og en til å skape seg et godt liv.  

 
For landet vårt vil de neste årene gi oss 1 million nye muligheter til å gjøre Norge sterkere. 
 

*** 

 
Norge har vært gjennom en rivende utvikling sida Arbeiderpartiet blei stifta i Arendal for mer 
enn 125 år sida.   

 

Norge har forandra seg mye siden krigen, Gerhardsen og Gro.  
 
Men de grunnleggende politiske veivalgene er der fortsatt. Vi velger: 
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 Et sterkt fellesskap der du skal gjøre din plikt og kreve din rett. 
 At de store pengene skal brukes på felles velferd og infrastruktur framfor skattekutt. 
 Og et organisert arbeidsliv som sikrer et anstendig arbeidsliv.  

 
Det ligger til grunn når vi skal løse de viktigste oppgavene i årene som kommer. Nemlig: 

1) Sikre fortsatt høy sysselsetting og arbeid til alle 
 

2) Fortsette med å gjøre en god fellesskole enda bedre  
 

3) Sørge for gode helsetjenester og omsorg til alle som trenger det 
 

4) Sikre at alle mennesker møtes med forventninger og får mulighet til å bidra i 
samfunnet 
 

5) Og bygge landet videre - med vei, bane, havner, og bolig til alle 
 
Vi skal bygge på den norske samfunnsmodellen. 

Vi skal være gjenkjennelige.  

Vi skal alltid se framover. 

 

Vi skal være partiet for de mange – ikke bare for de få.  
 
 

3. ARBEID TIL ALLE ER JOBB NR. 1 
 
 

Partifeller, 

Aldri før har flere vært i arbeid. Det går godt i norsk næringsliv. 

Dette har ikke kommet av seg selv.  
 
Det skyldes kompetente arbeidstakere og dyktige bedriftsledere.  
 
Det skyldes en trygg økonomisk politikk og en aktiv næringspolitikk.  

 
Vi har et godt utgangspunkt.  
 
Nå skal vi bruke dette til å investere klokt i framtidas arbeidsplasser.  
 
Vi skal sikre norske arbeidsplasser og vi skal bidra til å skape nye.  

Vi har muligheter. 

Muligheter de fleste land ikke er i nærheten av.   

Når vi ser utover kontinentet – er kontrastene til Norge store. 
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Der er mulighetene for veldig mange mennesker svært få. 
 

I flere europeiske land er arbeidsledigheten over 20 prosent. 

Ungdomsledigheten over 50 prosent.  

En hel generasjon er i ferd med å miste håpet:  

Om å få en jobb - og dermed egen bolig og muligheten til å stifte familie.  

Eller sagt på en annen måte: muligheten til å få leve et helt vanlig liv. 

 

Vi skal ikke lengre enn til Sverige for å se høy ledighet. 

Over 400 000 mennesker er uten arbeid i Sverige.  

Nesten hver fjerde ungdom er uten arbeid.   
Og mange har bare midlertidige jobber.  
 

I nabolandet vårt ligger unge mennesker våkne om natta, og vet ikke om de har arbeid neste 
dag eller neste år. 

 

Situasjonen hos oss er helt annerledes. Det skal vi være glade for,  

 
Men vi kan ikke ta det som en selvfølge.  

 
Fordi vi er et lite land med tette bånd til verden rundt oss.  

 
Fordi den internasjonale økonomiske uroen vil prege Europa i lang tid framover, og vi vil bli 
påvirka av det. 
 

I disse dager ser vi at treforedlingsindustrien har utfordringer, og mange er bekymra for 
hvordan det igjen vil påvirke skognæringa.  
Det skjønner jeg.  
 
Skogen er vårt ”grønne gull”, og derfor vil vi føre en aktiv politikk med mål om å øke 
verdiskapinga i skogbruket og utvikle en mer robust trebasert industri. 

Vi skal være på lag med skognæringa hele veien.  
 
    *** 
 

På finnmarkskysten er mange fiskeindustriarbeidere permittert for tida. Samtidig har 
sjømatnæringa et potensial for å seksdoble omsetninga fram til 2050. 
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Uansett hvilken næring vi snakker om: 

Skal vi møte den internasjonale konkurransen best mulig må vi satse på kunnskap sånn at vi 
kan skape nye produkter, organisere oss bedre og finne nye markedsmuligheter. 

 

Norge er et lite land med åpen økonomi. Vi kan ikke bli best i alt, men vi kan bli best på noen 
områder.  

Vår aktive næringspolitikk handler nettopp om å være aktive, legge til rette og satse spesielt 
på de områdene der vi har særskilte forutsetninger for å lykkes.  

 

Vi skal være ledende på sjømat, maritim virksomhet, petroleum, energi, miljøteknologi og 
reiseliv.  

 

Vi skal være gode forvaltere av de naturressursene vi har fått til rådighet.  

 

For å få til det må vi forvalte de menneskelige ressursene på en god måte. 
 

Et eksempel på hva vi har fått til i Norge er leverandørindustrien til olje- og gassnæringa, 
som i dag er vår neststørste eksportnæring.  

 

Vi lever altså ikke bare av råvarene, men i stadig større grad også av kunnskap og teknologi 
knyttet til olja og gassen.  

Et annet eksempel er oppdrettsnæringa: der privat gründerånd og tung offentlig 
forskningsinnsats har virket godt sammen, og lagt grunnlaget for tusenvis av arbeidsplasser 
langs kysten. 

Norge har gode og innovative bedrifter. Vårt bidrag til dem skal være å: 

 Styrke den næringsretta forskningen, og satse spesielt på noen utvalgte områder.  
 

 Satse tyngre på teknologiutvikling og innovasjon innafor sjømatnæringene. 
 

 Heve taket i nettolønnsordninga og lovfeste dagens ordning – fordi det å ta vare på 
norske sjøfolk er viktig for å ta vare på den maritime klyngen. 
 

 Legge til rette for lokale og regionale ringvirkninger når petroleumsvirksomheten 
flyttes nordover. 

 
Vi vil:  

 Legge til rette for mer forskning og innovasjon i næringer som transport, varehandel, 
bygg og anlegg.  

 Bruke virkemiddelapparatet til å investere i nye reiselivsattraksjoner. 
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 Bidra til å styrke en voksende IKT-næring. 
 

 Og vi skal fortsette forenklingsarbeidet for norske bedrifter. 
 

Vi er et næringsparti fordi vi er opptatt av verdiskapning og utvikling over hele landet.  

 

Vi har brukt naturressursene våre til å utvikle nye produkter og nye teknologi.  

 

Vi har brukt naturressursene våre til å utvikle hele landet.  

 

Historien om norsk olje og gass er historien om at vi i over 40 år har klart å utvikle en næring 
som bidrar med store inntekter til fellesskapet.  Og over 200.000 arbeidsplasser.  

 

Samtidig som vi har store, bærekraftige fiskebestander, utviklet en lønnsom 
oppdrettsnæring, og tatt vare på havmiljøet.  

Hjemme i Finnmark har de ti siste årene opplevd befolkningsvekst og ny optimisme.  
 
Hovedårsaken til det er Snøhvit, Goliat og Skrugard.  
 
Men rekordhøye torskekvoter, dobling av antall sysselsatte i oppdrettsnæringa og en positiv 
utvikling i reiselivsnæringen hjelper også godt.  

 
Heldigvis kan disse viktige næringene leve side om side både på Vestlandet og i Nord-
Norge.  
 

De siste årene er det henta inn betydelig med kunnskap om petroleumsressursene, miljø, 
sameksistens med fiskeriene og forventede ringvirkninger i ved eventuell 
petroleumsvirksomhet i havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen.  

 

Dette landsmøte skal ikke ta standpunkt til om det skal bores eller ikke.  

Men; når flertallet i programkomiteen foreslår konsekvensutredning er det fordi det er i tråd 
med våre beste tradisjoner om en skrittvis og kunnskapsbasert tilnærming. 

 

Det er hentet inn mye kunnskap. Konsekvensutredning er det beste verktøyet for å veie 
fakta, argumenter og interesser opp mot hverandre.  

Når en konsekvensutredning foreligger. Da vil vi ha et godt grunnlag for å ta stilling til 
eventuell petroleumsvirksomhet.  

 
*** 
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Gode partivenner,  

Vi er heldige som har naturressurser.  

De skal vi forvalte på en klok måte. 

 

Men den viktigste ressursen er menneskene - og den arbeidsinnsatsen som gjøres hver dag 
over hele landet.  

 

Arbeidslinja har lyktes. Yrkesdeltagelsen er høy. 
 

Folk jobber i dette landet, og bidrar til fellesskapet, til velferden og verdiskapingen. 

Men fortsatt er det for mange som vil jobbe, men som ikke får muligheten. 

 

Derfor skal vi ha en aktiv politikk for å gi flere muligheten til det. 

 Det handler om unge under 25 år uten jobb, som skal få et tilbud som kan føre dem 
inn i arbeidslivet eller inn i utdanning. 
   

 At de som mottar sosialhjelp skal møtes aktivt med krav om arbeidssøking, 
kvalifisering eller rehabilitering sånn at man raskest mulig kan stå på egne bein. 
 

 At det skal bli enklere å jobbe det du kan, selv om du ikke har helse til å jobbe full 
dag. 
 

 Vi skal involvere sivilsamfunnet tettere i arbeidet med å få flere inn i arbeidslivet. 
*** 

 
Vi vet at trygge arbeidstakere tør mer og yter best.  

 

Et høykompetent, organisert og anstendig arbeidsliv er et konkurransefortrinn som gjør at 
norske arbeidstakere er blant de som skaper mest per arbeidstime i hele verden.  

 

Norske arbeidstakere har mye makt, og tar mye ansvar.  

Vi har et arbeidsliv hvor det er kort avstand mellom sjef og ansatt.  
 
Og det blir selvfølgelig langt mer effektivt når de som jobber i produksjonen kan gå rett til 
sjefen når noe er galt, enn i en arbeidstokk hvor sjefen er en autoritet man ikke snakker med.  

 

Vår måte å organisere arbeidslivet på med sterke og ansvarlige fagforeninger, organiserte 
arbeidsgivere og en engasjert stat er avgjørende for norsk vekst, produktivitet og evne til 
omstilling. 
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Et velfungerende og anstendig arbeidsliv er selvfølgelig også avgjørende for det livet vi lever.  
 
At vi kan kombinere familieliv og arbeid.  
 
Og ikke minst: at vi har forutsigbarhet til å planlegge både framtida, og fritida. 

 

Det store flertallet av oss har det sånn. Heldigvis. Men ikke alle. 

 
Folk på midlertidige kontrakter, folk som jobber deltid - ikke minst i bransjer hvor det er stor 
internasjonal konkurranse - har ikke nødvendigvis denne tryggheten.  
 

Mange verftsarbeidere opplever det.  Mange i rengjøringsbransjen opplever det. Mange i 
bygg- og anleggsbransjen opplever det.  
 
Innenfor mange bransjer finner vi brudd enten på norsk lov eller avtaler i arbeidslivet.  

Og vi kan finne eksempler som ikke er ulovlige, men som allikevel er umoralske.  

 
I forrige uke hørte vi om forholdene i Ryan Air. Ansatte på lav lønn, uten rettigheter, som 
lever i frykt på jobben, og for å miste jobben. 

Det kommer folk som vil ha arbeid til Norge hver eneste dag. Det øker faren for sosial 
dumping. 

 
Vi skal ikke ha et arbeidsliv hvor mennesker utnyttes, eller et arbeidsliv som preges av 
midlertidige ansettelser og som gir folk stor usikkerhet. 

 
Vi skal ønske de som kommer til Norge for å jobbe velkommen. 

 
Men vi skal ønske dem velkommen til et anstendig arbeidsliv.  

 
Derfor vil vi:  

 Legge fram en tredje handlingsplan mot sosial dumping. 
 

 Innføre kollektiv søksmålsrett for fagforeninger. 
 

 Sikre en velfungerende allmenngjøring av lønns- og tariffavtaler. 
 

 Sikre arbeidstakernes rettigheter i franchiser. 
 

Vi skal forsvare og videreutvikle den norske arbeidslivsmodellen.  

 
Vi skal være de fremste til å stå opp for et anstendig arbeidsliv.  
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4. FELLESSKOLEN SOM SER ALLE BARN 
 

Kjære venner,  

 

Norsk skole har blitt bedre.  

 
Internasjonale undersøkelser viser at vår skolepolitikk virker. 

 
Elevene lærer mer og bedre. 

 

Men dette har ikke kommet av seg selv.  

 
Norsk skole har blitt bedre fordi vi har ført en politikk som har løftet fellesskolen. 

 
Norsk skole har blitt bedre fordi vi har hatt evne og vilje til å satse på skolen. 

 
I 2005 stoppet vi det frisleppet av privatskoler som Høyre stod i spissen for i Bondevik II-
regjeringa.  

 

Nå vil Høyre og Frp danne regjering sammen.  

 
Deres iver etter å privatisere vil ikke være mindre nå enn i 2005. Snarere tvert i mot.  

 

Valget i høst vil stå mellom å satse videre på fellesskolen, eller massiv privatisering. 

 
Og ingen skal være i tvil hvor vi står: Vi skal igjen gå i bresjen for den norske fellesskolen. 

 
Fordi vi vil ha en god skole for alle – ikke bare for de få.  

 Derfor sier vi i programmet klart 

 Nei til kommersielle private skoler i Norge.  
 Men ja til en fellesskole med ambisjoner på vegne av alle elevene. 

 

 
Venner,  
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Hvis vi skal ta Høyre på alvor der de styrer - i Oslo - så tyder mye på at en eventuell Høyre 
og Frp-regjering også vil endre innretningen av fellesskolen. 
 

Høyres skolebyråd i Oslo har nemlig tatt til orde for at ”nivådeling bør være hovedregelen” i 
norsk skole - ikke unntaket.  
 
Det er en veldig dårlig ide.  

 
Fordi gutten med innvandrer bakgrunn eller jenta som hadde en storebror som slet på skolen 
havner fort i feil gruppe.  
 
I gruppa med lave ambisjoner. Det hemmer deres læring.  

 
Forventninger er nemlig viktig for elevene. Er forventningene lave, blir resultatene deretter.  

 
Vi skal ha en kunnskapsbasert tilnærming til skolepolitikken. Vi skal gjøre det vi vet virker.  

*** 
 

Alle barn er forskjellige og lærer på ulike måter. Derfor skal alle elever møtes på sin måte. 

 
Vi vil ha god tilpasset undervisning som bidrar til å løfte den enkelte elev.  

Vi skal ha en skole hvor elever skal få støtte tidlig.  

 
Det skal bli enklere for lærerne å sette inn tiltak for de som faller av i undervisningen.  

 
Derfor vil vi innføre et «lese-skrive-regne-løfte»  som innebærer at den som trenger ekstra 
innsats for å lære seg å lese eller skrive eller regne skal få det.  
 
Raskt og uten byråkrati. Det skal bli vanlig, og noe alle skal kunne ta imot uten å føle seg 
utenfor. 
 

Alle barn skal møtes med tydelige forventninger. 

 
Skolen skal sikre at alle elever får noe å strekke seg etter. 

 
Vi vil at flere ungdomsskoler kan utvikle sin egen profil som temaskoler.  

 
At ungdomsskoler skal legge til rette for at elever kan fordype seg innenfor utvalgte områder.  

 
Kunnskap i matematikk og realfag er avgjørende for at vi skal løse framtidas oppgaver. 
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Derfor vil vi styrke matematikkundervisningen ytterligere, og utvide med to matematikktimer 
på ungdomstrinnet.  

 

Venner, 

 
Kunnskap er ikke et produkt som leveres deg, eller som kan kjøpes.  
 
Kunnskap er samhandling.  
 
Eller som Askim Arbeiderparti har sagt det gjennom den brasilianske pedagogen Paulo 
Freire: «Kunnskap er å forstå, for det som ikke blir forstått kan ikke brukes.»  
 
Du må selv være med å utvikle din egen kunnskap.  
 
Når samfunnet stiller opp for deg med god og gratis utdanning innebærer det også en 
forventning om å delta i klassefellesskapet. 

 
Vi vil ha en bedre fellesskole også for dem som går på videregående. Skolen skal gi 
muligheter, og den skal stille krav om egen innsats.  

 
Derfor vil i vi stille krav til nærvær for å kunne få karakter. 

 
Og vi skal stille opp for dem som sliter med å gjennomføre. 

 
Det er lett å forstå fortvilelsen til foreldre med ungdom som faller ut av videregående – og til 
de elevene som føler at dette her får de rett og slett ikke til.  
 
For oss må målet være at ingen 16-17 åringer slippes ut i et stort intet. 

 Derfor vil vi tilby intensivopplæring mellom ungdomstrinnet og videregående for 
elever med svake grunnleggende ferdigheter. 
 

 Derfor vil vi gjøre de yrkesfaglige studieretningene mer praksisrettet uten å redusere 
kunnskapskravene.  

 
*** 

 
Men, det viktigste for at alle elever skal få god læring – er gode lærere. 
   
Derfor vil vi: 

 Innføre flere femårige lærerutdanninger 
 Øke antall etter- og videreutdanningsplasser 
 Og avbyråkratisere skoledagen.  

Når vi legger ansvaret for det aller viktigste – barna – i lærernes hender, må vi sørge for at 
lærernes hender er fri til å ta den oppgaven. 
 
Partifeller,  
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Høstens valg blir et retningsvalg for skolen. Et valg mellom 

 Flere lærere eller skattekutt 
 Fortsatt satsing på fellesskolen eller privatisering 
 Og mellom bedre tilpasset undervisning eller mer permanent nivådeling 

 

Ingen skal være i tvil om hvor vi står! 
 

Vi vil gjøre fellesskolen enda bedre. 

 
Vi vil bygge en skole hvor alle blir løftet. 

 
Vi vil ha en god skole med ambisjoner på vegne av alle barn.  

 

5. LIKESTILLINGSKAMP ER FRIHETSKAMP 

 
Kjære partivenner, 

Arbeiderpartiet er et feministisk parti! 

Hver generasjon kvinner og menn i vårt parti har sørget for større frihet for kvinner til å bli 
selvstendige -  til å forme sitt eget liv. 
 

Derfor er Norge er et av verdens mest likestilte land. Men vi har fortsatt ikke full likestilling.  
Og mer likestilling kommer ikke av seg selv.  

 
Vi ser at kvinner eier mindre enn menn. 

Vi ser at kvinner tjener mindre enn menn. 

 
Vi ser at det er likestillingsutfordringer på alle samfunnsområder. 

Likestilling handler om å sikre enkeltmennesket valgfrihet. 

 
Derfor er likestilling et viktig politisk spørsmål.  

 
Likestilling er bra for norsk økonomi.  

 
Men jeg engasjerte meg ikke i likestillingspolitikk for å sikre verdiskapingen.  

Jeg engasjerte meg fordi det var viktig for meg.  

Og sånn tror jeg det er for mange.  
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Vi finner oss ikke i urettferdighet, og det er det manglende likestilling mellom kvinner og 
menn i bunn og grunn er. 

 

Når det er sagt er det ingen tvil om at norske kvinners deltakelse i arbeidslivet er høy og at 
det er bra for vår verdiskaping og velferd.   

 
Men fortsatt er det mange kvinner som jobber deltid, som ikke får mulighet til å jobbe heltid. 
Det må vi gjøre noe med. 

 
Vi vil at ansatte skal få jobb i den stillingsbrøken de reelt har.  

Kvinner skal ikke måtte ta til takke med deltid.  

 

Fordi dette handler om at kvinner i 2013 skal ha samme selvsagte frihet som menn til å 
kunne forsørge seg selv, ta opp lån og skaffe seg bolig. 

*** 

Vi støttet større andel kvinner i næringslivets styrer.  

Ingen lurer lenger på om det var vellykket. Tvert i mot. Andre land følger etter. 

Nå vil vi sette som mål at 40 prosent av lederne på de øverste nivåene i staten skal være 
kvinner.  

Og vi foreslår at også gutter skal få kjønnspoeng på utdanninger der de er 
underrepresentert. 

 
Og landsmøtet skal ta stilling til spørsmålet om kjønnsnøytral verneplikt. 

 
Likestilling handler om demokratiske rettigheter og økonomisk fordeling. Og det handler om å 
kunne kombinere arbeid og familieliv: De praktiske løsningene for å få hverdagen til å gå opp 
– ukemenyer, henting, levering, kjøring og hvem som skal ta oppvasken og støvsuge også 
under sofaen.  
 

Det er mange diskusjoner vi som parti er skånet fra å delta i.  

Vår oppgave er å sørge for at kvinner kan planlegge å få barn, at både mor og far får være 
sammen med ungene sine, og at både kvinner og menn kan delta i arbeidslivet på samme 
vilkår.  

Derfor forsvarer vi pappapermen. 

 
Derfor går vi inn for to barnehageopptak i året, og bemanningsnorm. 

 
Derfor vil vi at flere unge skal få tilgang til gratis prevensjon. 
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Derfor vil vi bedre studiefinansieringa for studenter med barn. 

 
Derfor går vi inn for eggdonasjon, slik at kvinner som ikke kan få barn skal få hjelp på lik linje 
med menn som ikke kan få barn. 

Vi skal videre – og så vil jeg samtidig minne om: 
At alt som er oppnådd lett kan forsvinne. 

 
Fra den konservative høyresiden ser vi nå at rettigheter som ble vunnet av forrige 
generasjon – nå er under angrep. 
Høyre vil endre abortloven.  

 
De vil endre en lov som i 35 år har gitt kvinner en grunnleggende rett til selv å ta de 
vanskeligste valgene i livet.  

 

Høyresiden skal ikke få lov å stille klokken tilbake.  

 
Igjen skal vi stå opp for kvinners rett til å bestemme over egen kropp.  

 
Igjen skal vi stå opp for kvinners rett til å bestemme over eget liv.   

 
Igjen skal Arbeiderpartiet stå opp for kvinner – for alle kvinner.  

 
 
6. VI BYGGER NORGE VIDERE 

Gode partivenner, 

Vi blir flere. 

 
Derfor skal vi i årene som kommer gjennomføre tidenes samferdselssatsing.  
 
For at folk skal kunne komme seg raskt og trygt til og fra jobb, og fordi vi legge til rette for 
vekst og nye arbeidsplasser i hele landet.  
 

Når vi blir flere folk, trenger vi også flere boliger.  

 
Mange mennesker – og spesielt unge, sliter med å komme inn på boligmarkedet, fordi det er 
for dyrt. 

 
Vi vil at alle skal kunne bo trygt og godt. 

 
I dag bygges det for lite. Derfor vil ha et taktskifte i boligbyggingen i Norge.   
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Det finnes ingen snarveier dit. Verken skattekutt eller skatteskjerpelser gir flere et sted å bo.  

 
Derfor må vi sette klare mål for boligbygginga.  

 
Boligbygging må vektes tyngre mot andre formål.  

 
Kollektivtilbud og boligbygging må ses i sammenheng. 

 
Staten mål snakke med én stemme i møte med kommunene.   

 
Og vi skal stille krav til kommunene om at de må planlegge for nok boliger til å møte forventa 
befolkningsvekst. 

 
Så skal vi styrke Husbanken, og bygge 2000 nye studentboliger per år. 

 

Vi har løftet boligbyggingen tidligere.  

 
Nå skal vi gjøre det igjen.  

 
Fordi vi vil ha et boligmarked for alle – ikke bare for de få. 

 

7. TRYGG OG GOD ELDREOMSORG TIL ALLE 
 

Kjære venner,  

Vi blir flere i Norge. 
Og vi lever lengre. 

 
Det blir flere eldre som benytter pensjonisttilværelsen til å reise og gjøre ting som de har 
drømt om hele livet. Som jobber, og som deltar i politikken og annet frivillig arbeid. 
 

Men det blir også flere som trenger omsorg. 

 

Den oppgaven skal vi møte med entusiasme.  

 

Alle eldre i Norge skal kunne ha en trygg, aktiv og verdig alderdom.  
 
Men hva betyr egentlig det?  
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Det finnes like mange svar som det finnes mennesker.  

Vi slutter jo ikke å ha en personlighet selv om vi blir gamle og pleietrengende. 
 

Derfor må vi sørge for at omsorgen til de som trenger det blir mer mangfoldig  

 
Har flere tilbud,  

Bedre tilbud.  

 

De aller fleste ønsker å bo hjemme så lenge som mulig.   

Flere skal få muligheten til det, fordi ny teknologi gjør det mulig.  

 

Teknologi som kan hjelpe oss ut av senger og minne oss på kokeplater. 

Og som gir muligheter for et mer sosialt og aktivt liv. 

For eksempel når man snakker med barnebarna på Skype og Facebook.  

«Dårlig til beins» er ikke nødvendigvis lenger et hinder for kontakt med familie og venner. 
 

Velferdsteknologi kan bidra til flere og bedre tilbud.  

 
Men innovasjon i omsorg handler ikke bare om teknologi. Det handler også om at man gjør 
ting på nye måter.  

 
Derfor vil vi at teknologi og innovasjon skal bli en del av utdanninga til de som skal jobbe i 
eldreomsorgen.  

 

Og vi ønsker at de ansatte sammen med våre eldre, pårørende og frivillige kan finne 
hverdagsforbedringene som gjør at de eldre får et godt tilbud.  

 

Det å jobbe med eldreomsorg er en av de viktigste oppgavene du kan ha i det norske 
samfunnet.  

 

Det å gi god omsorg handler også om å kunne være kreativ og ha gode idéer, og være med 
på å skape morgendagens eldreomsorg.  

Det er det vi skal invitere vår ungdom til når de skal velge et yrke for framtida. 
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Når det gjelder de tusenvis av ansatte i omsorgssektoren: Tusen takk! 

 
Det er dere som gjør den daglige jobben med å sikre eldre trygghet og livsutfoldelse.  

 
Vi vil trenge flere av dere. Og derfor vil vi utdanne flere og ansette flere innen pleie og 
omsorg.  

 
Vi vil ha flere heltidsstillinger fordi det vil heve kvaliteten på det tilbudet vi gir våre eldre.  

 
Og vi vil ha inn flere yrkesgrupper, og stille krav til at 3 av 4 ansatte har formell kompetanse.  

 

*** 

 

Venner, 

 
Det grunnleggende for oss, er å bygge en omsorgstjeneste som sikrer alle eldre verdighet, 
respekt, valgmuligheter og et privatliv.  

Derfor er det viktig å satse på de ansatte.   

 
Derfor er viktig å videreføre arbeidet med å bygge og pusse opp nok plasser. 

 
Derfor er viktig å sikre en god oppfølging av pasienter med demens.  

 
Stadig flere av de som trenger omsorg lider av demens.  

 
Også de skal selvfølgelig ha et godt innhold i hverdagen selv om de har en sykdom som gjør 
det mer komplisert å gi uttrykk for egne behov og meninger.  
 
Alle forstår at pårørende til demente har en tung hverdag; fordi det er trist når en av dine 
nærmeste blir fjerne, kanskje ikke kjenner deg igjen –  og fordi det ofte følger tungt arbeid 
med.   

 
Vår egen Jan Henry T. Olsen har sammen med sin kone Laila fortalt om hvordan 
sykdommen arter seg.  

 

Fremfor alt er deres historie en påminnelse om at demente også har egne meninger og 
behov, kort sagt er individer.  
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Vi må fortsette vårt arbeid for å bedre situasjonen både for de med demens og for deres 
pårørende. 

 
De som lider av demens skal ha et godt innhold i hverdagen selv om de er syke. 
Dagaktivitetstilbudene må bygges videre ut.  

 

Venner, 

 
Vi får flere eldre med omsorgsbehov i framtida.  

 
Derfor er eldreomsorg en hovedoppgave for oss i årene som kommer.  

 
Eldre skal sikres en trygg og god alderdom.  

 
Derfor skal vi bygge et godt omsorgstilbud til alle som trenger det. 

8. AVSLUTNING  

 
Kjære partifeller,  

Norge er inne i en av sine sterkeste vekstperioder i historien.  
Og dette har ikke kommet av seg selv.  
 

Vi er rike på naturressurser. 
Men den utrolige utviklingen handler ikke om naturressursene.  

 
Den handler om hvordan vi har forvaltet naturressursene.  
Det handler om mennesker, om kunnskap  
Og det handler ikke minst om politiske retningsvalg.  

 
Vårt parti har alltid stått i spissen for kravet om en rettferdig fordeling av ressursene og 
godene.  
 
Vi har alltid vært partiet for de mange – og ikke bare de få. 
 
For oss handler det om verdier - om grunnleggende rettferdighet.  
Det handler om arbeid og velferd. 
 
Det handler om små forskjeller og rettferdig fordeling  
Det handler om å skape reelle muligheter og frihet for alle. 
 

Arbeiderpartiet har kjempet for rettigheter i arbeidslivet for alle.  
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Fordi alle skulle få innflytelse over egen arbeidstid, sine arbeidsforhold og ha en lønn å leve 
av. 
Og vi gjør det fortsatt. 

 

Arbeiderpartiet har kjempet for en universell velferdsstat.  

En velferdsstat som har gitt trygghet for de mange, ikke de få 

Og vi gjør det fortsatt. 

 

Arbeiderpartiet har kjempet for likestilling mellom kvinner og menn 

Og vi gjør det fortsatt.  

 
Nå skal landsmøtet vedta den politikken som skal ta Norge videre. 

 
Den politikken som skal bygge et rettferdig Norge.  

 
Et rettferdig Norge for alle – ikke bare de få!  

 

Takk for oppmerksomheten! 

 
 oo-oo 
 
 
Følgende hadde ordet i debatten etter Helga Pedersens tale:  
 

1. Åsmund Grøver Aukrust, Landsstyret 
2. Eline Ekkjestøl Bruntveit, Rogaland 
3. Bjørnar Selnes Skjæran, Nordland 
4. Hadia Tajik, Regjeringen 
5. Kristina Hansen, Finnmark 
6. Senea Sabanovic, Sogn og Fjordane 
7. Bettina Thorvik, Oslo 
8. Vidar Eltun, Oppland 
9. Ingrid Bjørketun Heggø, Stortingsgruppa 
10. Mona Vauger, Østfold 
11. Anne B. Aglen Bystadhagen, Vest-Agder 
12. Laila Gustavsen, Buskerud 
13. Thomas Langeland Jørgensen, Hedmark 
14. Jette Fugelsnes Christensen, Hordaland 
15. Geir Waage, Sør-Trøndelag 
16. Per Martin Aamodt, Vestfold 
17. Sigmund Steinnes, Troms 
18. Jorodd  Asphjell, Stortingsgruppa 
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19. Jon Rolf Næss, Aust-Agder 
20. Lene Vågslid, Telemark 
21. Siri Hov Eggen, Akershus 
22. Severin Lyngstad, Nord-Trøndelag 
23. Else-May Botten, Møre og Romsdal 
24. Truls Wickholm, Oslo 
25. Are Tomasgard, Akershus 
26. Hanne Moe Bjørnbet, Sør-Trøndelag 
27. Anita Ihle Steen, Hedmark 
28. Marit Eid, Oppland 
29. Anna-Kristin Ljunggren, Nordland 
30. Gard Ralf H. Sandaker-Nielsen, Oslo 
31. Masud Gharahkhani, Buskerud 
32. Øystein Langholm Hansen, Rogaland 
33. Åshild Høivik Kjelsnes, Sogn og Fjordane 
34. Linn Kristin R. Engø, Hordaland 
35. Steinar Gullvåg, Stortingsgruppa 

Innlegg av Trond Giske – 7 minutter 

36. Christin Kristoffersen, Svalbard 
37. Astrid Willa Eide Hoem, Møre og Romsdal 
38. Ola Helmich Borchrevink Pedersen, Akershus 
39. Turid Backe-Viken 
40. Maria-Karine Aasen-Svensrud, Vestfold 
41. Tom Rune Olsen, Telemark 
42. Jorid Holstad Nordmelan, Nord-Trøndelag 
43. Erlend Moen, Sør-Trøndelag 
44. Sindre Lysø, Østfold 
45. Marit Nybakk, Stortingsgruppa 
46. Bente Haug, Finnmark 
47. Rune Støstad, Oppland 
48. Wenche Andrea Andberg, Oslo 
49. Ellen S. Reitan, Sør-Trøndelag 
50. Magne Rommetveit, Hordaland 
51. Marianne Riis Rasmussen, Akershus 
52. Eirik Sivertsen, Nordland 
53. Munir Jaber, Oslo 
54. Marianne Marthinsen, Stortingsgruppa 

 
Møtet tar pause kl. 18.15 
 
 
Debatten fortsatte kl. 19.30 
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Dirigenten refererte følgende permisjonssøknader: 
 
Søknad mottatt kl. 19.35 fra delegat nr. 81, Reidar Åsgård om permisjon ut dagen pga. 
sykdom. 
 
Søknad mottatt kl. 19.35 fra delegat nr. 106 Lisbeth Amundstuen Larsen om permisjon fra  
kl. 19.30 til møtets slutt pga. sykdom. 
 
Søknad mottatt kl. 16.30 fra delegat nr. 059 Rina Mariann Hansen om permisjon fra kl. 16.45 
– 18.00 på grunn av amming. 
 
Søknad levert kl. 20.15 fra delegat nr. 235 Linda Ngoe Nguyen om permisjon lørdag 20. april 
mellom 09.00 – 16.00 (hele dagen) grunnet deltakelse i vielse i samme tidsrom. 
 
Søknadene innvilget. 
 
 
Dirigenten refererte forslag innkommet til partiprogrammet. 
 
 
 

PROTOKOLL FRA FULLMAKTSKOMITEEN 2013 

 
Fullmakts- og beretningskomiteen ble oppnevnt av Sentralstyret i møte 8. april 2013 i 
overensstemmelse med partiets lover, paragraf 6, punkt 4. Komiteen fikk følgende 
sammensetning: 
     

1. Reidar Åsgård – leder   Hedmark 
2. Wenche Davidsen   Vestfold 
3. Siv Dagny Larssen Aasvik  Nordland 

   
 Svein Bjørn Aasnes  Partikontoret sekretær 
 
Fullmaktskomiteen har mottatt følgende melding om forfall: 
Delegat nr. 236 Sonia Kvam fra Sør-Trøndelag melder forfall for resten av møtet. 
Årsak: Hun har en 9 uker gammel baby, og trodde dette skulle at han ble med på møtet. 
Dette viste seg å bli fr krevende og varsler herved forfall. 
Sør-Trøndelag Arbeiderparti ber om at vararepresentant Karianne Oldernes Tung blir satt inn 
som delegat nr. 236.  
Fullmaktskomiteen har i møte den 19. april 2011 behandlet saken: Komiteen mener saker er 
så spesiell at vi ber landsmøtet innvilge denne søknaden. Vararepresentanten tiltrer møtet 
etter behandlingen. 
 
Forslag til vedtak: 
Følgende representant har meldt forfall og vararepresentant er innkalt møter i dennes sted: 
Forfall delegat nr. 236 Sonia Kvam, Sør-Trøndelag            Vara: Karianne Oldernes Tung
  
 
Oslo, 18. april 2013 
 
I fullmaktskomiteen: 
Wenche Davidsen/s/   Siv Dagny Larssen Aasvik /s/ 
 
Svein Bjørn Aasnes /s/ sekretær 
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Helga Pedersen oppsummerte debatten. 
 
 
SAK 4 – INNSTILLING FRA KONTROLLKOMITEEN   
 
Dirigenten gjorde oppmerksom på at regnskapene er godkjent av Landsstyret, og det er kun 
kontrollkomiteens beretning som skal behandles. 
 
Dirigenten ga ordet til Kjell Engebregtsen, leder av Kontrollkomiteen, som la fram følgende 
beretning: 
 
KONTROLLKOMITEENS BERETNING TIL LANDSMØTET 2013 
 
Kontrollkomiteen består av: 
Kjell Engebregtsen – leder 
Inger-Christine Torp 
Asbjørn Kristoffersen 
 
Varamedlemmer: 
Karl Erik Høegh 
Hilde Thorkildsen 

 
I samsvar med Regnskapsloven av 1998 og i henhold til partiets vedtekter behandler 
Landsstyret partiets regnskaper og årsberetninger.  Kontrollkomiteen har avgitt sine 
årsberetninger til Landsstyret for regnskapene for 2011 og 2012.  Revisors beretning er også 
avgitt til Landsstyret. 
 
Kontrollkomiteen står ansvarlig overfor Landsmøtet.  Oppgaven til Kontrollkomiteen er å 
kontrollere om de økonomiske disposisjoner som er foretatt er i samsvar med gjeldende 
vedtekter og vedtak fattet i styrende organer. Kontrollkomiteen har hatt tilgang til alt relevant 
materiale og fått svar på de spørsmål som er stilt.  Kontrollkomiteen har gjennomgått 
Sentralstyrets og Landsstyrets protokoller.  Arbeidet med økonomiforvaltningen foregår etter 
gjeldende lover, regler, retningslinjer og vedtak. Samarbeidet mellom ledelsen, 
kontrollkomiteen, revisor og økonomileder har vært godt. Kontrollkomiteens ansvar overfor 
Youngstorget Eiendom AS gjelder kun forvaltning av partiets interesser. 
 
Kontrollkomiteen legger frem beretning for 2 år for Landsmøtet.  Dette gjelder både for 
Arbeiderpartiet og for konsernet.  I konsernet inngår Arbeiderpartiet og Youngstorget 
Eiendom AS.  Youngstorget Eiendom AS driver med utleie av kontorer og forretningslokaler.   
 
I løpet av 2011 hadde Kontrollkomiteen 2 møter. 
Arbeiderpartiets regnskap for 2011 viser et underskudd på kr. 12 356 688,- 
Egenkapitalen er på kr. 54,9 millioner og tilsvarer 72,7 % av totalkapitalen 
Konsernet fikk i 2011 et underskudd på kr. 12 185 600,- 
Egenkapitalen er på kr. 54,7 millioner og tilsvarer 32,6 % av totalkapitalen. 
 
I løpet av 2012 hadde Kontrollkomiteen 1 møte. 
Arbeiderpartiets regnskap for 2012 viser et overskudd på kr. 8 155 945,- 
Egenkapitalen er på kr. 63,0 millioner og tilsvarer 73,2 % av totalkapitalen. 
Konsernregnskapet viser et overskudd på kr. 8 244 848,- 
Egenkapitalen er på kr. 62,9 millioner og tilsvarer 36,0 % av totalkapitalen. 
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Kontrollkomiteen ser det slik at Arbeiderpartiet har en god økonomi med basis i en sterk 
egenkapital.  Kontrollkomiteen vil understreke betydningen av å arbeide med fortsatt styrking 
av egenkapitalen i mellomvalgår.  Arbeidet med økonomiforvaltningen foregår etter 
gjeldende lover, regler, retningslinjer, vedtekter og vedtak.  
 
Kontrollkomiteen legger med dette fram sin beretning for 2011 og 2012 for Landsmøtet til 
godkjenning. 
 
            
Kjell Engebregtsen  Asbjørn Kristoffersen Inger-Christin Torp 
Leder    
 

ooOoo 
 
 
Møtet fredag sluttet kl. 21.15 
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Lørdag 20. april 
 
Møtet ble satt kl. 09.00 
 
 
Møtet startet med et kulturelt innslag med gruppa Viloet Road fra Tromsø. Helga Pedersen 
takket og overrakte en langstilket rose. 
 
 
Jens Stoltenberg presenterte lederen av Sosialdemokraterna, Stefan Lôfven, som talte til 
landsmøtet. 
 
 
Pause fra kl. 09.35. 
 
 
Møtet fortsatte kl. 10.00. 
 
 
Sak 10 – STORTINGSVALGET 2013 OG ARBEIDET I PARTIORGANISASJONEN 
 
Dirigenten ga ordet til partisekretær Raymond Johansen som innledet: 
 
Kjære landsmøte, 
 
Dette dere hørte og så nå var om Groruddalen. 
Min dal og min hjemby. 
Den asfaltjungelen – som jeg er så stolt av. 
 
Vi er folkepartiet som representerer hele Norge. 
Det er Helga fra Tana. 
Bjørnar fra Lurøy. 
Trond fra Trondheim. 
Else-May fra Nordmøre. 
Odd fra Kvinesdal. 
Det er Hadia fra Bjørheimsbygd. 
Anette fra Ridabu. 
Mani fra Jessheim. 
 
Vi kommer alle fra steder som har formet oss som mennesker.  
Fra steder hvor vi har høstet livets erfaringer på godt og vondt. 
 
Det er dette mangfoldet som utgjør Arbeiderpartiet. 
Som former oss som bevegelse. 
Som preger vår politikk.  
 
Det er dette mangfoldet som gir oss styrke. 
Som har gjort oss til arbeidshesten i norsk politikk. 
 
Som gang på gang har bevist at:  
Vi er best når det gjelder! 
 
Som gjør at:  

 Vi kan 
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 At vi vil 
 At vi skal – vinne dette valget! 

 
Men landsmøte, 
 
Alle er enig om at det kommer til å bli tøft. 
Vet dere hva jeg sier da? 
Det er bra, for vi er tøffe.  
 
Alle er enig om at det kommer til å bli vanskelig.  
Vet dere hva jeg sier da?  
Det er greit, for Arbeiderpartiet  
er laget for de vanskelige oppgavene. 
 
Alle er vi enige om at vi nå står i fare for å få den mest høyredominerte regjeringa siden 
jappetida.  
 
Vet dere hva jeg sier da?  
Ikke så lenge vi vinner en tredje gang. 
 
For vi skal ta Norge videre på den viktigste veien av alle:  
 
Veien der alle skal med.  
Der arbeid er jobb nummer en. 
Der menneskers frihet og felleskap er selve adelsmerket! 
 
Jeg kjenner at jeg gleder meg til denne valgkampen.  
 
 
Jens Stoltenberg 
 
Og noe av det jeg gleder meg aller mest til er å gå inn i valgkampen med deg Jens! 
 
I mer enn ti år har du ledet partiet. 
Det er bare Oscar Torp, Einar Gerhardsen og Gro Harlem Brundtland som har ledet 
Arbeiderpartiet lenger enn deg. 
 
Vi er inne i er storhetstid. 
For Arbeiderpartiet. 
For landet. 
 
Den jobben du gjør for Norge imponerer meg. 
 
Som du selv sa på torsdag så har du kanskje fått noen flere grå hår siden sist valgkamp. 
Men noen grå hår er ingenting å bekymre seg over. 
 
For alle veit, at når Jens går i valgkamp – da gnistrer det av ham. 
 
Du har den evnen: til å se utfordringene, forklare hvordan ting henger sammen. 
Til å få med deg hele partiet og få oss til å løfte sammen. 
 
Kort sagt: Ingen er så godt egna som deg til å ta Norge videre i fire nye år. 
Derfor vil vi vinne valget med deg som statsminister! 
 
Og kanskje ennå viktigere Jens. 
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Ingen står så støtt når en alvorlig krise rammer partiet og landet vårt. 
 
Våren 2011 stod jeg på denne talerstolen og snakket om statsministeren og statsmannen. 
Nå tenker jeg også på medmennesket. 
 
Jobben du gjorde. Måten du sto i det. Det er skrevet inn i historien. Det er skrevet inn i 
hjertene våre. 
 
Tusen takk.  
 
 
Politisk hoveddel: Den nordiske modellen og dens fiender. 
 
Kamerater, 
Dette er vårt femte landsmøte i det vi kan kalle sosialdemokratiets moderne storhetstid.  
 
Se på alt som har skjedd fra vi mobiliserte til rødgrønn seier i 2005.  
 
Jeg husker godt den aller første landsmøtetalen min som partisekretær for fire år sia.  
 
Da var vi dypt bekymret.  
Finanskrisen var i sin spede begynnelse.  
 
Applaudert av høyresiden hadde den internasjonale storkapitalen spilt poker med folks 
velferd. Og sammen med dens kollaps, falt statsøkonomier som korthus. 
 
Resultatet ser vi nå. Fra Norrbotn i nord til Sicilia i Sør er det nå 26 millioner arbeidsledige.  
 
Det mer en fem ganger Norges befolkning. Og ledigheten i Europa har steget med nesten 2 
millioner siden i fjor. 
 
Dette er ikke statistikk. 
Dette er mennesker. 
 
Bak hvert nummer i rekken skjuler det seg en skjebne. 
Vanlige folk som står opp hver eneste morgen, ser seg i speilet og spør: 
 
- Har vi penger til husleia, eller blir vi og unga kasta ut? 
- Har vi penger til at jentungen kan fortsette på idrettslaget? 
- Kommer sønnen vår noen gang til å få seg en jobb, 
råd til å flytte hjemmefra og stifte egen familie? 
 
All arbeidsledighet er et onde. 
Men ledigheten blant ungdom er den farligste. 
I Hellas og Spania står mer enn halvparten av all ungdom uten arbeid. 
Dette får konsekvenser. 
 
Jo lenger folk står utenfor arbeidslivet, desto vanskeligere er det å komme inn. 
 
I mange land snakkes det nå om en tapt generasjon. 
Sist vi brukte det begrepet var i mellomkrigstida. 
 
Ungdom som nå vokser opp i Sør-Europa blir de første, som vil ha færre muligheter og 
mindre trygghet enn sine foreldre. 



192 
 

 
Dette er hverdagen til millioner av unge mennesker i dagens Europa. 
Rett utenfor vår egen stuedør. 
 
Selv om økonomien tar seg tar seg opp, kan ledigheten forbli høy. 
Det hjelper lite om budsjettene er i balanse, hvis folk står uten jobb. 
 
Så vi kan vi ikke være fornøyd bare børsen går opp. 
Som sosialdemokrater er vi ikke fornøyd før ledigheten går ned. 
 
Problemet våre naboland i Europa nå strever med er hvordan de skal sikre vekst og arbeid. 
Økonomisk trygghet og arbeid. 
Velferd og arbeid. 
 
Du kan ikke gjenoppbygge et land, hvis du samtidig river ned livsgrunnlaget til vanlige folk. 
 
Da kryper frykten inn.  
Det blir lettere å skylde på andre. 
 
La egen frustrasjon gå ut over folk som tenker annerledes, ser annerledes ut, har en annen 
legning, eller har en annen tro enn deg sjøl.  
 
Vi ser skremmende trekk i flere land. 
 
I Aten har fascistene i «Gyllent Daggry» fått fotfeste i flere fattige bydeler. 
I Ungarn marsjerer fascistene i partiet «Jobbik» i gatene. 
 
Rett før jul krevde de at alle jøder i Ungarn skulle registreres.  
Og at man vurderer om jøder i parlamentet og statsadministrasjonen utgjør en risiko for 
landet! 
 
Dette er ikke Europa for 80 år siden.  
Dette skjer i dag. 
 
En av Sannfinnene i den finske Riksdagen skrev at «om hver utlending ble tvunget til å gå 
med et merke som viste deres etniske bakgrunn» så skulle det gjøre jobben til politiet mye 
lettere. Da kunne de raskt se at «der går det en muslim fra Somalia eller en tigger fra 
Romania». Hun foreslo sågar at finlandsvensker og seksuelle minoriteter skulle merkes. 
 
Etterpå sa hun det var ment som en spøk.  
 
Men jeg må si som Mikael Wiehe: 
«Om det var en spøk – var den ikke morsom. 
Om det var på alvorlig – var det ikke riktig klokt». 
 
Da er det oppløftende at tusenvis av ungarere viste sin forakt ved å demonstrere i Budapest  
mot Jobbiks antisemittisme. 
 
For de veit at dette er en kamp som aldri er over. 
Mot krefter som kan blusse til liv hvis ledigheten øker. 
 
Det er alltid er en fare for økt diskriminering, vold mot dem som er annerledes. 
Forakt for demokratiet. 
 
Jeg er skremt over den behandlingen jeg ser av romfolket over hele Europa. 
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De blir behandlet som en pariakaste. 
Flere steder må Romfolk nå bo i egne camper.  
Langt fra både skoler og sykehus. 
 
Sporene er dessverre så altfor lett å kjenne igjen. 
Ikke minst på vårt eget kontinent!  
 
Dette er krefter vi alltid har kjempet i mot. 
I hele vår historie. 
Enten de har kommet fra ytterste høyre, eller ytterste venstre fløy. 
 
Jeg aksepterer ikke kriminalitet, eller folk som utnytter systemet. 
 
Men jeg aksepterer heller ikke at enkeltmennesker omtales som «søppel». 
Behandles som en gruppe. 
Trakasseres.  
Forfølges. 
Eller interneres. 
 
Fordi de jøder, muslimer eller Romfolk. 
Troende eller ikke-troende. 
Lesbisk eller homofile. 
 
Det kan vi aldri, aldri akseptere! 
 
 
Kjære venner, 
 
Vi har grunn til å stå oppreist.  
Vi har vist at den norske velferdsmodellen er hel ved.  
 
Den er ikke bare avgjørende for vår velferd.  
Den kan også tjene som eksempel for andre.  
Andre som er villig til å se til nord for nye løsninger.   
 
La meg derfor snakke om det som faktisk er den norske modellen.  
 
Hva som er bra med den.  
Hva den er tufta på. 
Og hva som kan stå på spill etter valget 9. september. 
 
Den norske modellen har tre bærebjelker: 
 
Den første er at samfunnet er «et spleiselag».  
 
Det betyr at du skal yte etter evne og få etter behov – ikke omvendt. 
 
At alle bidrar til felleskassa over skatteseddelen. 
 
At alle yter sin skjerv, enten du er fattig eller rik. 
 
Så spør jeg: Har Høyre og FrP tenkt å delta i dette spleiselaget? 
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Noe klart svar er det ikke lett å få. Det måtte en gammal punkrockbassist til for å finne svaret 
– Torgeir Micaelsen fra Mjøndalen. Nå spiller han kanskje litt mindre punk, for nå lederen 
han Finanskomiteen. 
 
Torgeir er en grundig kar. Han tok for seg Høyres alternative budsjettforslag. Punkt for punkt 
satte han opp regnestykket som Høyre sjøl ikke vil vise fram. 
 
Det ble interessant lesning. Som viser vi har en Høyreleder som må ha en fasinasjon for 
milliarder. 
 
For Høyre vil: 
Kutte formueskatten (15,5 mrd) 
Kutte arveavgiften (2,1 mrd) 
Kutte toppskatten (0,8 mrd) 
Kutte pensjonistskatten (0,7 mrd) 
 
Samtidig som de vil:  
Øke minstefradrag og øke avskrivningssatsene (4,3 mrd). 
Og gjøre en rekke andre kutt (1,2 mrd). 
 
Høyres samla skattekutt ender tett opp under 25 milliarder (24,6 mrd). 
 
Det er nesten like mye som vi bruker på helsetjenester gjennom Folketrygden. 
 
Men dere – det slutter ikke der. 
 
For Erna Solberg og har invitert Frp med på laget. 
Og Siv Jensen vil kutte betydelig mer. 
 
Frp vil også kutte formueskatten (15,5 mrd) og arveavgiften (2,1 mrd) 
 
I tillegg vil de kutte: 
Eiendomsskatten i kommunene (7 mrd) 
Bensin- og dieselavgift (7,9 mrd) 
Alkohol- og tobakksavgiften (9 mrd) 
Fjerne alle bompenger (12 mrd) 
Kutte dokumentavgiften (7,5 mrd) 
Engangsavgiften på bil (20,9 mrd) 
Skattefradrag ved håndverktjenester (10 mrd) 
Øke minstefradraget (8,1 mrd) og avskrivningssatsene (1,9 mrd) 
Og kutte momsen på næringsmidler (2,8 mrd) 
 
Taksameteret går det varmt. 
 
Sluttsummen bikker godt over 100 milliarder (104,8 mrd). 
 
Dette er ikke tall jeg står og rister ut av ermet. Frps finanspolitiker Christian Tybring-Gjedde 
har sjøl bekrefta det: Han synes «det er et flott utgangspunkt å ha 100 milliarder som mål», 
for kutt i skatt og avgifter. 
 
Venner, 
Dette er gigantiske beløp. 
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Får Høyre og Frp regjeringsmakt, og gjennomslag for sine skattekutt, så må det også bli 
velferdskutt. 
 
Det vil gå ut over noen. 
Og disse «noen» er vanlig folk.  
 
Vi får kanskje litt mer i lommeboka – hver for oss. 
Men når spleiselaget blir mindre,  
blir også kaka mindre. 
Og da blir det mindre å dele, enten du vil eller ikke. 
 
Hva får du for 100 milliarder i dag? 
Ja, du får for nesten 7 års drift av hele Helse-Nord (15 mrd per år). 
De er tusenvis av behandlinger – hvert eneste år. 
 
Vi snakker ikke om tall. 
Om statistikk. 
 
Vi snakker om en ny start for alle dem som trenger: 
En kreftoperasjon. 
Eller en hjerteoperasjon. 
 
Vi snakker om sikkerhetsnettet for dem: 
Som blir sjukemeldt. 
Eller står uten jobb. 
 
Vi snakker om omsorg for dem: 
Som faller utenfor. 
Som trenger litt hjelp for å komme seg tilbake på jobb. 
 
Det går ikke an å trylle fram 100 milliarder kroner med «nye ideer» eller «smarte løsninger». 
 
De har de samme penga som oss! 
 
Og skal de kutte skattene For at de rikeste skal få mer, ja, så må det bli mindre til alle andre. 
 
Du trenger ikke noe økonomiutdanning for å skjønne det! 
 
Sjøl sier de at de vil «kutte i byråkratiet». 
Men hvem er det de skal kutte bort? 
 
Er det dem som passer sønnen din i barnehagen?  
Underviser dattera di på videregående? 
Som passer på foreldra dine på sjukehjemmet? 
Pleierne på sykehuset? 
 
Eller de som gjør gatene trygge om natta? 
Eller kanskje de som stopper smuglere på Svinesund? 
Soldatene i forsvaret?  
Fengselsbetjentene? 
Eller kanskje er det de ansatte i UDI  
som behandler asylsøknader? 
 
Du får ikke kortere behandlingstid, med færre sykepleiere. 
Mer kunnskap, med færre lærere.  
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Mer omsorg, med færre voksne i barnehagen. 
 
Du får heller ikke raskere jernbaneutbygging, med færre til å planlegge. 
Kortere asylkøer, med færre saksbehandlere. 
Eller folk raskere tilbake i arbeid, hvis du kutter på NAV-kontoret. 
 
Du får ikke mer trygghet – for mindre penger! 
 
Hvor kuttene kommer, vil de ikke si så mye om. 
Men at de kommer, er det ingen tvil om. 
Mange, mange steder. 
 
Bare ikke til dem som har mest fra før! 
 
 
Høyre og Frp vil dreie Norge i en annen retning. 
Mot et samfunn hvor flere må greie seg sjøl. 
Hvor flere blir stående aleine. 
Rett og slett: Et mindre rettferdig Norge. 
 
Gode venner, det vil vi ikke akseptere! 
 
For halvannen uke siden feira Frp at de var 40 år.  
 
Et ektefødt barn av Anders Lange, og hans parti for «sterk nedsettelse av skatter og avgifter 
og offentlige inngrep». 
 
Før stortingsvalget i 1973 talte partistifter Anders Lange til folk her på Youngstorget. 
Han renset strupen med eggelikør før han hamret inn budskapet: 
«Nå må dere gå ut og være brannfakler!»  
«Brannfakler for deres egen lommebok!» 
 
Det var et heller stusselig budskap til en velfødd befolkning. 
Og det er ikke noe mindre stusselig i dag! 
 
Men vet dere hva venner,  
Det er ganske presist. 
For det blir ikke nytt og friskt og fint med FrP i regjering. 
Det blir rett og slett ganske stusselig. 
 
Deres mantra er at private skal gjøre alt bedre og billigere. 
Med Høyre og Frp i regjering vil slusene åpnes for private som ser på helse, omsorg og 
utdanning som et marked. 
 
Storkapital som er opptatt av å skumme fløten av et kunnskaps- og helsemarked. 
 
Hvem er det som vil tjene på det? 
Og hvem vil tape? 
 
Det som ønsker seg inn disse nye markedene er de samme som Høyre og Frp vil gi 
skattekutt. 
 
Vil dere lære mer om storkapitalens iboende drivkraft?  
La meg komme med en anbefaling.  
Filmen «Wall Street» med Michael Douglas i rollen som spekulanten Gordon Gekko.  
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Ordene «greed is good» forteller fortsatt mye om spekulanters motivasjon.  
 
Gode venner, 
 
Verden har allerede nok grådige pengeflyttere.  
Vi skal se velgerne inn i øynene å si:  
Det er ikke plass til flere Gordon Gekkoer. 
De skal ikke få ta over styringa av:  

 den norske fellesskolen 
 norsk helsevesen  
 og norsk eldreomsorg.  

 
Gordon Gekko egner seg best på film ikke i den norske virkeligheten. 
 
Høyre og FrP har tre hovedprioriteringer: 
Skattekutt, privatisering og utsalg. 
 
Vårt svar er: 
Arbeid, velferd og trygghet for alle. 
 
Skal vi fortsatt ha et spleiselag – eller skal hver og en klare seg sjøl? 
Det er det høstens retningsvalg dreier seg om! 
 
 
Den andre bærebjelken i den nordiske modellen  
er et «anstendig arbeidsliv». 
 
I fjor feira vi at Arbeiderpartiet var 125 år. 
Et ektefødt barn av fagbevegelsen. 
 
Vi ble stifta av 19 fagforeninger. 
Det har fulgt med oss hele veien. 
 
Så når enkelte kritiserer oss for å ha «nære bånd til LO» så lurer jeg litt på hva de egentlig 
bekymrer seg for? 
 
At vi står sammen på vanligfolk sin side! 
At vi er opptatt av et anstendig arbeidsliv! 
At vi ikke aksepterer sosial dumping  
eller utnytting av vanlig folks arbeidskraft! 
 
I 126 år har vi hatt nære bånd til LO og fagbevegelsen. 
Det skal vi fortsette med. 
 
For det er som farfar alltid sa:  
«Raymond, husk at blod er tjukkere enn vann!» 
 
Og du tar ikke avstand fra din egen historie fordi to gretne naboer misliker slekta di! 
 
Men vi og fagbevegelsen er ikke bare i familie. 
Vi hører til en bevegelse som deler de samme målene: 
 
Arbeiderbevegelsen har alltid jobba for et anstendig arbeidsliv, hvor folk skal ha 
medbestemmelse over sin egen arbeidsdag. 
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Ikke bare fordi det er rett og rimelig. 
Men fordi det er smart – for alle. 
 
Samarbeid mellom partene i arbeidslivet gir Norge: 

 Tryggere arbeidsplasser. 
 Tryggere arbeidstakere. 
 Tryggere bedrifter. 

 
Samarbeid mellom partene i arbeidslivet er en av grunnene til at Norge går så det griner! 
 
Avstanden til bedriftsleder, og fra bedriftsleder til styreleder  - er kortere hos oss  
enn i de fleste andre land. 
 
Måten vi organiserer norsk arbeidsliv gir oss høy produktivitet. 
Det har gjort norsk næringsliv nyskapende. 
 
Vi har lavt konfliktnivå og stor omstillingsevne. 
 
Fordi norsk fagbevegelse har fått innflytelse og tatt ansvar. 
 
Det fascinerende med høyresida er at de hyller resultatene av den norske modellen. 
De prøver sågar å ta eierskap til den sjøl. 
Samtidig vil de rokke ved dens fundament. 
 
Skjønner de ikke at angrep på fagforeningenes innflytelse og vanlige folks rettigheter vil 
svekke – ikke styrke – det norske samfunnet? 
 
Samarbeid mellom partene i arbeidslivet er en av de sentrale bærebjelkene i den norske 
modellen. 
 
Og skjønner de ikke at myndighetenes rolle er avgjørende for at dette samspillet skal 
fungere. 
 
At en regjering må ta egne initiativ og vise politisk handlekraft i arbeidslivsspørsmål hvis vi 
fortsatt skal ha en norsk modell? 
 
Høyresida vil heller la markedet styre. 
De vil «myke opp» arbeidslivet. 
Gjøre det «mer fleksibelt». 
 
Roar, 
Får denne gjengen hånda på rattet, vil du og fagbevegelsen få en regjering som jobber mot  
fagbevegelsens mål. Ikke en regjering som jobber med – slik vi har i dag. 
 
Hvis noen er i tvil: 
De siste 8 åras arbeidslivspolitikk hadde aldri sett dagens lys med en Høyre/Frp-regjering. 
 
Høyresida har stemt for å svekke arbeidsmiljøloven. 
 
De har stemt mot solidaransvar. 
Mot regionale verneombud. 
Mot innsynsrett. 
 
Hva i alle verden skulle få noen til å tru at Høyre og Frp vil gå på barrikadene og kjempe for 
faglig rettigheter. 
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Kan noen i denne salen gi meg ett eksempel på at Høyre og Frp har kommet med et nytt 
initiativ, for å styrke vanlige arbeidstakeres rettigheter? 
 
Med høyrestyre kan du ikke regne med noe drahjelp. 
 
Skal vi fortsatt ha et anstendig arbeidsliv, eller skal markedet styre utviklinga? 
Det er det høstens retningsvalg dreier seg om! 
 
 
Den tredje og siste bærebjelken i den nordiske modellen  
er «velferd til alle»  
 
En skole for alle. 
Ett helsevesen for alle  
En verdig eldreomsorg for alle. 
 
Og hvordan har Høyre og FrP tenkt å bidra til det?  
 
Etter å ha hørt Stefan Löfven er det vanskelig og ikke se til hva som skjer i Sverige. 
Stefans egen historie er sterk. Du er et levende bevis på hvilke muligheter folk har fått med 
en nordisk velferdsmodell. 
 
Vi har lært mye av de svenske sosialdemokratene. 
Hentet kunnskap fra det svenske «folkhemmet». 
 
Men ved de siste to valgene har det blåst en høyrevind i Sverige. 
Og nå ser vi resultatene. 
 
I dag er det kommuner i Sverige som kun har ett tilbud til arbeidsledig ungdom:  
Å gi dem penger til bussen – til Norge. 
 
Her er de velkomne.  
Det er flott ungdom. 
  
De kommer av gode grunner – for her er det arbeid, lønn og framtidsutsikter. 
 
Men med seg i bagasjen har de dyrekjøpt erfaringer fra hva som skjer når Høyrepolitikk 
slippes løs.  
 
Endringene i den svenske skolen er kanskje den mest alvorlige. 
 
I Sverige er det nå mer enn 300 aksjeselskap som driver private skoler. 
Markedet – merk dere ordet – domineres av fem skolekonsern. 
 
Konsern som ser på skolene som bedrifter. 
Bedrifter de skal tjene penger på. 
 
For seks år siden tok de ut 84 millioner kroner i overskudd fra skoledriften. To år seinere var 
aksjeutbyttet økt til 400 millioner. John Bauer-konsernet er ett av dem. De sikler nå også på 
det norske markedet.  
 
Kikker du litt bak fasaden så ser du at aksjefondet Axcel har kjøpt opp 90 prosent av aksjene 
i John Bauer.  
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På hjemmesiden skriver de: «Axcel mener at privatskoler vil fortsette å stå for en økende 
andel av det videregående utdanningsmarkedet i Sverige, og John Bauer har derfor gode 
vekstutsikter.» 
 
Dette er reine ord for penga. 
Dette er business. 
Detta er butikk. 
 
Her skal det tjenes penger. 
De rikeste vil ha mer. 
Og du skal betale. 
 
Og nå vil pinadø Høyre og Fremskrittspartiet ha det sånn her til lands også. 
 
Det vil ikke vi! 
 
 
En jaktkompis av meg på min egen alder var verkstedsleder i en bedrift utenfor Oslo. 
Han har jobba i samme bedriften i mange år. Det har vært en trygg arbeidsplass. 
Godt med oppdrag. Og et bra arbeidsmiljø. 
 
For kort tid siden endra alt seg. Bedriften ble kjøpt opp. Ikke fordi den skulle utvikles. Men 
fordi den skulle «slaktes». For å presse opp prisene i markedet. Ren rovdyrkapitalisme. Nå 
er han uten jobb. Uten fast inntekt. 
 
Han er blitt prega. Han er forandra. Det gjør noe med selvtilliten. Det gjør noe med sjølbildet. 
Han betaler nå en svært høy pris. 
 
Er disse kreftene Høyre og Frp vil ha inn i norsk velferd? 
Inn i eldreomsorgen? 
Inn på norske sykehus? 
Inn i norske skoler? 
 
Det vil ikke vi! 
 
 
I Norge har vi hatt en skole. Uavhengig av om foreldra dine er reder eller rørlegger. 
Hjemmeværende eller skiftarbeider. 
 
Uavhengig av om formuen er arvet eller opparbeida. Du kan uansett bli klassekamerat med 
en av de andre.  
 
En sterk fellesskole hvor unger møter hverandre på tvers er en grunnstein i det norske 
samfunnet. 
 
Når politikere fra andre deler av verden lurer på hvorfor vi har så lavt konfliktnivå og stor 
omstillingsevne i norsk arbeidsliv, så er en del av svaret at folk fleste har gått i samme skole. 
At vi kjenner og forstår hverandres bakgrunn. 
 
Og når folk spør hvorfor vi har så høy tillit i Norge.  
Så er fellesskolen en del av det samme svaret.  
 
Vi kjenner hverandre på tvers av kulturer. 
På tvers av sosial bakgrunn.  
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Derfor sier vi nei til privatisering av skolen. 
Derfor går vi til valg på å styrke fellesskolen. 
  
Ikke fordi ungene våre skal bli like. 
Men fordi alle unger skal ha like muligheter. 
 
Kjære venner, 
Vår alliansen har vært en suksess for Norge.  
Vi har en masse resultater å vise til. 
Men det viktigste vi har fått til er å vise at det er mulig å bygge et samfunn med høy velstand 
og små forskjeller i samme land. 
 
Det gir håp for fremtida.  
For flere enn oss sjøl.  
 
Så spør folk:  
Hva er det neste store prosjektet? 
Hvilken sak skal dere vinne valget på? 
 
Nei, det er ingen enkeltsak. 
Vårt mål er så mye større. 
 
«Vårt prosjekt er å sikre deg, unga dine og foreldra dine trygghet, muligheter og frihet – lik ett 
til velferd og arbeid til alle». 
 
Det er vårt frihetsprosjekt. Hvilken sak er større enn det? 
 
Og så skal du være trygg på at du ikke står aleine. 
6 av 10 nordmenn mener Norge går i riktig retning. 
 
De vil ikke ha utsalg av statlige bedrifter  
De vil ikke ha skattekutt  
De vil ikke ha mer privatisering  
 
Skal vi fortsatt ha et samfunn med velferd til alle – eller skal private få skumme fløten, mens 
du betaler av din egen lomme? 
 
Det er det høstens retningsvalg dreier seg om! 
 
Oppsummering den norske modellen 
 
Kamerater,  
 
For første gang står Norge overfor en blå blokk med et fellesmål: 
Å endre den norske velferdsmodellen. 
 
Det vil sette hele modellen i spill! 
 
En norsk velferdsmodell tufta på tre bærebjelker: 

 På spleiselaget – hvor alle skal bidra 
 Et anstendig arbeidsliv – hvor partene samarbeider 
 Og offentlig velferd til alle – ikke bare til noen få. 

 
Men høyresida vil ikke innrømme at de skal «svekke» eller «endre». 
De sier «gjøre den mer fleksibel». 
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De snakker ikke om «privatisering» eller «utsalg». 
De sier «mangfold» og «større frihet». 
 
Dette er tomme ord. 
Siv Jensen og Erna Solberg: Nå må dere fortelle oss hva dere vil gjøre i regjering. 
 
Hvilken politikk vil dere faktisk føre? 
Hva blir konsekvensene? 
Hvem er det som skal betale prisen for skattekutt og velferdskutt? 
 
Jeg lar meg ikke lure et sekund av at høyresida nå sitter stille i båten. 
 
Siv Jensen har slått fast at hennes mål er «en borgerlig regjering med Frp i spissen, og 
markedstenkning på alle nivåer».  
 
Og skulle noen være i tvil, så har hun lagt til at Frps: «politiske løsninger er så annerledes i 
forhold til hvordan Norge styres i dag, at det vil kreve en total endring av dagens situasjon». 
 
Jeg gjentar: En total endring av dagens situasjon. 
 
Derfor bør det ikke forbause noen at Høyre tåkelegger forskjellen mellom dagens Norge  
og det samfunnet de ønsker seg sammen med Frp i regjering. 
  
For som Sigbjørn sa så treffende sa det: «Nå er katta ute ta sekken – og den katta kjinner vi 
at». 
 
Og når katta er ute av sekken, så kan vi henge på bjella. 
 
Og fram til 9. september mine venner: Skal de ringe i bjeller over hele landet.  
 
Vi skal ut i tidenes viktigste valgkamp.  
 
 
Mye står på spill – en valgseier er mulig! 
 
Dette bringer meg til mitt siste, og kanskje viktigste budskap her i dag: 
 
Vi har 142 dager på oss fram til valget. 
 
142 dager med valgkamp. 
Med denne regjeringa. 
Med denne fantastiske organisasjonen. 
 
Sammen med AUF. 
Med fagbevegelsen. 
Med alle våre alliansepartnere: i kulturlivet, blant frivillige organisasjoner, miljøbevegelsen, 
 
Alle dem – som vil ta Norge samme vei som oss! 
 
I Arbeiderpartiet er vi 53.000 medlemmer som brenner for en bedre verden. 
 
Men dette valget handler ikke om oss. 
Dette handler om vanlige folk sin hverdag. 
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Om vi fortsatt skal ha: 
En fellesskole.  
Et offentlig helsevesen. 
Et anstendig arbeidsliv. 
Båret fram av et spleiselag hvor alle bidrar og alle er med. 
 
Nå skal vi ut. 
Vi skal få opp temperaturen. 
Få fram skillelinjene og vinne dette valget! 
 
Det blir tøft. Men vi har vist at det går an. 
 
Vi gjorde det i ‘93. Da vi hadde 28 prosent på målingene i mai. Vi fikk 36,9. 
 
Vi gjorde det i ‘97. Da hadde vi 30 på målingene i mai. Og vi fikk 35. 
 
Men det er ingen tyngdekraft som slår inn av seg sjøl. 
 
Det eneste som nytter er å brette opp skjorteermene – og gå ut å jobbe. 
 
Vår innsats vil være avgjørende for å vinne dette valget. 
 
Sistemandatet som avgjør om vi får en fortsatt rødgrønn regjering med Jens som 
statsminister  
kan godt hete Eigil Knutsen og komme fra Bergen. Eller Marianne Bjorøy fra Sotra. 
 
I Vest-Agder mangla vi kun 846 stemmer for å ta det siste mandatet i 2009. 
Det skal vi greie nå. Da kan det bli Odd Omland som avgjør om vi tar Norge videre. 
 
Vi må gjøre som Are og Sørum Ap skal nå på mandag: 
Gå ut og møte folk. Snakke om vår politikk. 
 
Eller som Liebe og Oslo Ap gjorde i dag: 
Da de delte ut roser i Oslo sentrum. Lytta til hva folk har på hjertet. 
 
Fortelle hva vi står for. Hvor viktig det er å bruke stemmeretten. Og hva som nå står på spill.  
 
Vi skal stå på døgnet rundt.  
Vi skal engasjere medlemmene.  
Bygge allianser.  
Kjøre Høyre og FrP.  
 
Vi har en plan, vi har forsvar, en midtbane og et angrep.  
Vi gjør ikke dette for oss sjøl. Vi gjør det for folk over hele landet. 
 
La oss brette opp ermene, og TA NORGE VIDERE! 
 
Takk for meg. 
 

ooOoo 
 
Dirigenten refererte følgende permisjonssøknader: 
 
Søknad mottatt kl. 1020 fra delegat 031 Øivind Sand for hele lørdag 20.4 på grunn av akutt 
sykdom. 
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Søknad innvilget. 
 
Marianne Wilhelmsen, generalsekretær i AUF: 
 
Kjære landsmøte. No e det ingen tvil lengre: det bruse i valgkampblodet. Valgkampiveren 
sprøytes inn for hver debatt vi ser, for hver diskusjon vi vinn på twitter og for hver gang en 
ivrig FrPer oppdatere statusen sin på facebook.  
 
Det hende at æ tenke, på bussen eller i køa på butikken, at en tredjedel, altså hver tredje 
person bak mæ i køa, kanskje til og med også kassamannen, støtte Arbeiderpartiet. Dem 
heie på retninga vi ønske at Norge skal gå i. På valgdagen gjør dem sin plikt og stemme for 
et bedre Norge. Vi skylde dem å gjøre vårs del av jobben no framover.  
 
Det hete valgKAMP. Det e en kamp om oppmerksomheten, om spalteplassen, om 
synligheten og ikke minst om velgeran. Og klart må man ha den beste politikken for å vinne 
den kampen. Den politikken blir til her i denne salen, og skapes i spenningsfeltet mellom 
uenigheta, prioriteringer og et felles ønske om et bedre og mer rettferdig samfunn. Men ute i 
feltet vinn vi ikke kampan kun med politikk - vi må også ha beste folkan. I AUF øke 
kampviljen for hver dag som går.  
 
Det herlige med valgkamp e at vi ALLE drar i samme retning. Og æ trur det skinn igjennom, 
når en ungdom på 18,-20 år trur så inderlig på vårt prosjekt. For AUF så e politikken vi skape 
her den aller største motivasjonsfaktoren når medlemman vårs skal drive valgkamp dag og 
natt til høsten. For engasjementet kommer ikke av sæ sjøl. Vi må strekke oss etter det , 
motivere til det – og dokker som sitt her i salen må også stemme for det.  
I en skolegård i storefri møtes dem to ved paradiset. Han 10 år, ho 9. Skal vi leke en dag? 
Spør han. Ho har venta på det hele fjerde klasse. Ser ned i bakken, sparke nervøst i en stein 
og tenke at uansett ka ho har planlagt framover så kan det vike. Ho har all tid i verden til å 
leke med han. Inntil videre i alle fall. 
 
Landsmøte. De lengeværende asylbarna e som alle andre barn her i Norge. Barn som syng 
undulatsangen før dem skal spise, som slamre døra etter en krangel, som blir forelska i 
gutten i C-klassen.  
 
I jakten på rettferdige lova og regla vi alle kan forsvare, vise det sæ en kort vei før vi risikere 
å gå på akkord med vårs kjerneverdia. Vi må ikke gå i den fella at barna ikke e barn lengre, 
men tall i et regnestykke kor kommuna får bestemme brøken og ferdigskrevne rapporta e 
fasiten. I mine øra e det blå politikk, ikke sosialdemokratisk politikk. 
 
Vi i AUF mene ikke at alle skal få opphold i Norge. Vi e ikke for amnesti og automatisk 
opphold. Vi må ha et SYSTEM kor barns beste e et grunnprinsipp. Barns beste e ikke tilfeldig 
valgte ord. I FNs barnekonvensjon står det at ”det ved alle handlinger som berører barn, 
enten dem foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjona, domstola, administrative 
myndigheter eller lovgivende organer, skal barnas beste være et grunnleggende hensyn.” 
Barns beste e gjennomgående i hele samfunnet vårt, men skal altså vike i asylpolitikken når 
vi har et system som ikke holder mål og som tidvis ramme de skjøreste i samfunnet? Det e 
VI som har skapt systemet. Det e VI som sitt med makta. Det e VI som må ta ansvar. 
 
 
Kjære landsmøte. 385 186 kvadratkilometer utgjør landet vårt, Norge. Langstrakt, lekent med 
høye fjell og dype dala, fagert med fargespekter hinsides en hver fantasi om skjønnhet. Her 
bor vi med vårs tradisjona og vårs endringsvillige kultur. Og her bor vi godt. 
 
Men vi må slutte å si at vi e heldig som bor I Norge. Det e Norge som e heldig som har oss. 
For ka e vel et land uten sitt folk? Det e vi, folket, som skape det Norge som vi e så stolt av. 
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Da må vi også ha politikk som ikke går på akkord med de verdian. Det e Arbeiderpartiet som 
fortsatt skal stå for den politikken som ivaretar et åpent og inkluderende Norge, kor alle skal 
med – og kor rettferdighet, frihet, likhet og solidaritet e verdia som lede oss når vi forme 
MORGENDAGENS NORGE.  
 
Landsmøte: stå opp for ungan. 
 
Takk, generalsekretær i AUF: 
 
Kjære landsmøte. No e det ingen tvil lengre: det bruse i valgkampblodet. Valgkampiveren 

sprøytes inn for hver debatt vi ser, for hver diskusjon vi vinn på twitter og for hver gang en 

ivrig FrPer oppdatere statusen sin på facebook.  

 

Det hende at æ tenke, på bussen eller i køa på butikken, at en tredjedel, altså hver tredje 

person bak mæ i køa, kanskje til og med også kassamannen, støtte Arbeiderpartiet. Dem 

heie på retninga vi ønske at Norge skal gå i. På valgdagen gjør dem sin plikt og stemme for 

et bedre Norge. Vi skylde dem å gjøre vårs del av jobben no framover.  

 

Det hete valgKAMP. Det e en kamp om oppmerksomheten, om spalteplassen, om 

synligheten og ikke minst om velgeran. Og klart må man ha den beste politikken for å vinne 

den kampen. Den politikken blir til her i denne salen, og skapes i spenningsfeltet mellom 

uenigheta, prioriteringer og et felles ønske om et bedre og mer rettferdig samfunn. Men ute i 

feltet vinn vi ikke kampan kun med politikk - vi må også ha beste folkan. I AUF øke 

kampviljen for hver dag som går.  

 

Det herlige med valgkamp e at vi ALLE drar i samme retning. Og æ trur det skinn igjennom, 

når en ungdom på 18,-20 år trur så inderlig på vårt prosjekt. For AUF så e politikken vi skape 

her den aller største motivasjonsfaktoren når medlemman vårs skal drive valgkamp dag og 

natt til høsten. For engasjementet kommer ikke av sæ sjøl. Vi må strekke oss etter det , 

motivere til det – og dokker som sitt her i salen må også stemme for det.  

I en skolegård i storefri møtes dem to ved paradiset. Han 10 år, ho 9. Skal vi leke en dag? 

Spør han. Ho har venta på det hele fjerde klasse. Ser ned i bakken, sparke nervøst i en stein 

og tenke at uansett ka ho har planlagt framover så kan det vike. Ho har all tid i verden til å 

leke med han. Inntil videre i alle fall. 

 

Landsmøte. De lengeværende asylbarna e som alle andre barn her i Norge. Barn som syng 

undulatsangen før dem skal spise, som slamre døra etter en krangel, som blir forelska i 

gutten i C-klassen.  

 



206 
 

I jakten på rettferdige lova og regla vi alle kan forsvare, vise det sæ en kort vei før vi risikere 

å gå på akkord med vårs kjerneverdia. Vi må ikke gå i den fella at barna ikke e barn lengre, 

men tall i et regnestykke kor kommuna får bestemme brøken og ferdigskrevne rapporta e 

fasiten. I mine øra e det blå politikk, ikke sosialdemokratisk politikk. 

 

Vi i AUF mene ikke at alle skal få opphold i Norge. Vi e ikke for amnesti og automatisk 

opphold. Vi må ha et SYSTEM kor barns beste e et grunnprinsipp. Barns beste e ikke tilfeldig 

valgte ord. I FNs barnekonvensjon står det at ”det ved alle handlinger som berører barn, 

enten dem foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjona, domstola, administrative 

myndigheter eller lovgivende organer, skal barnas beste være et grunnleggende hensyn.” 

Barns beste e gjennomgående i hele samfunnet vårt, men skal altså vike i asylpolitikken når 

vi har et system som ikke holder mål og som tidvis ramme de skjøreste i samfunnet? Det e 

VI som har skapt systemet. Det e VI som sitt med makta. Det e VI som må ta ansvar. 

 

Kjære landsmøte. 385 186 kvadratkilometer utgjør landet vårt, Norge. Langstrakt, lekent med 

høye fjell og dype dala, fagert med fargespekter hinsides en hver fantasi om skjønnhet. Her 

bor vi med vårs tradisjona og vårs endringsvillige kultur. Og her bor vi godt. 

 

Men vi må slutte å si at vi e heldig som bor I Norge. Det e Norge som e heldig som har oss. 

For ka e vel et land uten sitt folk? Det e vi, folket, som skape det Norge som vi e så stolt av. 

Da må vi også ha politikk som ikke går på akkord med de verdian. Det e Arbeiderpartiet som 

fortsatt skal stå for den politikken som ivaretar et åpent og inkluderende Norge, kor alle skal 

med – og kor rettferdighet, frihet, likhet og solidaritet e verdia som lede oss når vi forme 

MORGENDAGENS NORGE.  

 

Landsmøte: stå opp for ungan. 

Takk! 

 

 
Følgende hadde ordet i debatten etter Raymond Johansens innledning: 
 

1. Rigmor Aasrud, Regjeringen 
2. Mani Hussaini, Akershus 
3. Siri Gåsemyr Staalesen, Oslo 
4. Marianne Sandahl Bjorjøy Hordaland 
5. Torun Skjervø Bakken, Sør-Trøndelag 
6. Pål Helle, Oppland 
7. Joar Atle Håve, Nord-Trøndelag 
8. Kjell-Idar Juvik, Nordland 
9. Fredrik Bjørnebekk, Østfold 
10. Gunn Randi Fjæstad, Hedmark 
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11. Sissel Hovland, Buskerud 
12. Bjørn Inge Mo, Troms 
13. Per Vidar Kjølmoen 
14. Hilde Hoff Håkonsen, Vestfold 
15. Dag Jøran Myrvang, Telemark 
16. Odd Omland, Vest-Agder 
17. Solveig Willis, Sogn og Fjordane 
18. Bjørn Johansen, Finnmark 
19. Aina Adriansen Munthe, Aust-Agder 
20. Torstein Tvedt Solberg, Rogaland 
21. Helge Stoltenberg, Oslo 
22. Eva Kristin Hansen, Sør-Trøndelag 
23. Kari Foseid Aakre, Hordaland 
24. Hilde Westrin Thorkildsen, Akershus 
25. Martin Henriksen, Troms 
26. Hilde Kristin Holtesmo, Oppland 
27. Unn Therese Omdal, Rogaland 
28. Signe Øye, Østfold 
29. Knut Hvithammer, Hedmark 
30. Niclas Tokerud, Buskerud 
31. Ida Marie Pinnerød, Nordland 
32. Helge Robert Midtbø, Nordland 
33. Arve Baade, Møre og Romsdal 
34. Raena Aslam, Oslo 
35. Jonn Gunnar Lislelid, Vestfold 
36. May Britt Lagesen, Nord-Trøndelag 
37. Lise Wiik, Telemark 
38. Ivar Ekanger, Akershus 
39. Ferhat Guven, Sør-Trøndelag 
40. May-Brit Nordås, Hordaland 
41. Vegard Grøslie Wennesland, Oslo 
42. Jan Davidsen, sentralstyret 

 
 
Dirigenten ga ordet til Raymond Johansen som oppsummerte debatten. 
 
 
Pause fra kl. 13.15 
 
Møtet fortsatte kl. 15.00. 
 
 
SAK 10 – INNSTILLING FRA REDAKSJONSKOMITEEN FOR ORGANISASJONS- OG 
VEDTEKTSSAKER: 
 
Dirigenten ga ordet til Kjersti Stenseng som la fram innstillingen fra redaksjonskomiteen for 
vedtekts- og organisasjonssaker: 
 
Innstilling fra Redaksjonskomiteen for organisasjons- og vedtektsaker 
 
Komiteen har bestått av 
 
Kjersti Stenseng (leder), Oppland 
Hanne Moe Bjørnbet, Sør-Trøndelag 
Aina Adriansen Munthe, Aust-Agder 
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Skjalg Åkerøy. Nord-Trøndelag 
Mani Hussaini, Akershus 
Sven Tore Løkslid, Telemark  
Marianne Wilhelmsen, AUF  
 
Lotte Grepp Knutsen (sekretær) 
Bjørn Eriksen (sekretær) 
 
 
Redaksjonskomiteens forslag til endringer/ tillegg i Arbeiderpartiets vedtekter: 
 
VEDTEKTER FOR ARBEIDERPARTIET 
 

1. Forslag 16.13 fra Sentralstyret 
 
Forslag til ny formulering § 12 Eksklusjon pkt. 1: 
Kommunepartiene har rett til å foreslå medlemmer i sitt kommuneparti ekskludert dersom de 
har brutt partiets vedtekter, gjeldende retningslinjer og/ eller program. 
Styret åpner en eksklusjonssak ved å sende vedtak med begrunnelse til fylkespartiet. 
Fylkespartiet gjennom behandling i fylkespartiets styre avgir uttalelse. Det skal ved 
fylkespartiets behandling foreligge skriftlig redegjørelse fra den eller de medlemmer som 
foreslås ekskludert. Fylkespartiets uttalelse gjøres på grunnlag av forslag og saksfremstilling 
fra kommunepartiet, samt redegjørelse fra den/de som foreslås ekskludert. Etter at 
fylkespartiets har gitt sin uttalelse kan kommunepartiet v/ medlemsmøte/  
representantskapsmøte vedta å fremme endelig forslag om eksklusjon ovenfor sentralstyret. 
 Når kommunepartiet har fattet vedtak om at enkeltmedlemmer skal foreslås ekskludert, er 
medlemmet suspendert fra partiet og kan ikke ta del i partiets arbeid før saken 
sluttbehandles av sentralstyret. 
 

2. Forslag 16.14 fra Sentralstyret 
 
Forslag til tillegg § 13 Alminnelige bestemmelser pkt. 3: 
Som medlem regnes en person når innbetalt kontingent er registrert. Valgbarhet til tillitsverv 
og stemmerett i partiet oppnås etter en måneds medlemskap. Oppstår det tvil om valgbarhet, 
skal kvittert medlemskort fremvises hvor betalingsdato fremgår.  
Bestemmelsen gjelder også for medlemmer i AUF når de deltar i Arbeiderpartiets organer. 
Ved nominasjon til kommunevalg viker kravet om en måneds medlemskap for å være 
valgbar dersom et medlem med kortere medlemstid blir enstemmig valgt på 
nominasjonsmøtet. 
 
Forslag til nytt pkt. 4 i § 13 Alminnelige bestemmelser: 
Innbetalt kontingent gjelder for inneværende kalenderår. Ved manglende 
kontingentinnbetaling etter fastsatt betalingsfrist, tapes retten til å avgi stemme og være 
valgbar i partiets organer. Denne retten inntrer igjen når manglende kontingent er innbetalt. 
 

Forslag til tillegg i § 13 Alminnelige bestemmelser, nåværende pkt. 9: 
I partiets organisasjonsledd skal begge kjønn være representert i vervene som leder og 
nestleder.  
 
Forslag til nytt pkt. i § 13 Alminnelige bestemmelser (pkt 10): 
Et medlem av nominasjons- eller valgkomité er å anse som inhabil når han/hun er foreslått 
nominert og ikke selv har erklært seg uaktuell som kandidat. Nominasjons- og valgkomiteen 
skal vurdere vedkommende sin habilitet når han/hun er eller har vært gift eller samboer, eller 
har et nært slektskap med foreslått person. I tilfeller hvor et medlem av nominasjons- eller 
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valgkomiteen blir vurdert som inhabil skal vedkommende tre ut av komiteen og varamedlem 
trer inn som nytt fast medlem i komiteen. 

 

3. Forslag 16.15 fra Sentralstyret 

Forslag til tillegg § 16 Direkte medlemskap, pkt. 2: 
Arbeiderpartiet kan ta opp som direkte medlemmer enkeltpersoner når det ikke er naturlig å 
stå tilsluttet en partiavdeling. Dette betinger at vedkommende ikke har verv i kommuneparti/ 
arbeiderlag og ikke er valgt til kommunalt verv på vegne av partiet. Ved direkte medlemskap 
tilfaller hele kontingenten Arbeiderpartiet. 

 

RETNINGSLINJER FOR ARBEIDERPARTIETS FYLKESPARTIER 
 

4. Forslag 16.16 fra Sentralstyret  

Forslag til endring § 4 Representantskapet, pkt. 5: 
I tilfeller hvor årsmøtet har delegert til representantskapsmøtet å behandle regnskap, har 
styret ikke stemmerett under behandlingen. 
 

5. Forslag 16.17 fra Sentralstyret  

Forslag endring §5 Nominasjon til stortingsvalget, pkt. 8: 
Kommunepartiene og AUFs fylkeslag sender inn fullmakter til fylkespartiets styre innen 
fastsatt frist på sine utsendinger med vararepresentanter til nominasjonsmøtet.  
 

Forslag til ny formulering i § 5 Nominasjon til stortingsvalg, pkt. 9: 
Utsendingene til nominasjonsmøtet velges av årsmøtet eller medlems-
/representantskapsmøte i kommunepartiet. AUFs fylkesledd deltar i nominasjonsmøtet med 
minst 7 representanter, disse velges av AUFs fylkeslag og deltar i nominasjonsmøtet med 
fulle rettigheter. 
 

Forslag til ny formulering i § 6 Nominasjon til fylkestingsvalg, pkt. 9: 
Utsendingene til nominasjonsmøtet velges av årsmøtet eller medlems-
/representantskapsmøte i kommunepartiet. AUFs fylkesledd deltar i nominasjonsmøtet med 
minst 7 representanter, disse velges av AUFs fylkeslag og deltar i nominasjonsmøtet med 
fulle rettigheter. 
 

6. Forslag 16.18 fra sentralstyret  

Forslag ny formulering § 7 Fylkestingsgruppa, pkt. 3: 
Fylkespartiets leder, AUFs representant i styret og inntil to andre styremedlemmer utpekt av 
partistyret tiltrer fylkestingsgruppa med tale-, forslags- og stemmerett. 
Så vidt mulig skal fylkespartiets styre være representert i samtlige av gruppas møter. 
Partiets fylkessekretær har møterett med tale- og forslagsrett.  
 

Forslag endring § 7 Fylkestingsgruppa pkt. 5: 
Vedtak i fylkestingsgruppa, representantskapet og årsmøtet er bindende ved behandling i 
fylkesting, dersom det behandlede organ ikke har vedtatt noe annet.  
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Forslag tillegg § 7 Fylkestingsgruppa pkt. 11: 
Den som er inhabil i en sak som skal behandles i fylkesting eller kommunestyre og/ eller har 
personlige eller familiære interesser (økonomiske, forretningsmessige mv.) i en sak som 
behandles i partiets organer, i kommunestyregruppe, fylkestingsgruppe mv. er å anse som 
inhabile i partiets behandling av saken.   

 

RETNINGSLINJER FOR ARBEIDERPARTIETS KOMMUNEPARTIER 
 

7. Forslag 16.19 fra Sentralstyret 

Forslag ny formulering § 2 Organisasjonens oppbygging, første avsnitt: 
Det er Arbeiderpartiets medlemmer i en kommune som danner partiavdelinger og 
kommunepartiet. 
 

8. Forslag 16.20 fra Sentralstyret 
 

Forslag tillegg § 6 Nominasjon til kommunestyrevalg, pkt. 6: 
Medlemsmøtet eller representantskapet foretar den endelige nominasjon på et eget 
nominasjonsmøte. Nominasjonskomiteen legger fram sitt endelige forslag til liste, der det er 
innarbeidet de endringsforslag som komiteen har sluttet seg til. Før det tar fatt på selve 
nominasjonen, fastsetter nominasjonsmøtet hvor mange som skal utheves. 
Nominasjonsmøtet nominerer først ordførerkandidat, varaordførerkandidat og byrådsleder (i 
de tilfeller hvor det er parlamentarisk styre i kommunen). De skal stå først på valglista og 
utheves. 
 

9. Forslag 16.21 fra Sentralstyret  

Forslag presisering § 7 Kommunestyregruppene, pkt. 8: 
Vedtak i kommunestyregruppa eller kommunepartiet v/ årsmøtet, medlemsmøtet eller 
representantskapsmøtet er bindende ved behandling i kommunestyret dersom det 
behandlede organ ikke har vedtatt noe annet.  
 
Forslag tillegg § 7 Kommunestyregruppene pkt. 9: 
Den som er inhabil i en sak som skal behandles i fylkesting eller kommunestyre og/ eller har 
personlige eller familiære interesser (økonomiske, forretningsmessige mv.) i en sak som 
behandles i partiets organer eller i kommunestyre-gruppe, fylkestingsgruppe mv. er å anse 
som inhabile i partiets behandling. 
 

10. Forslag 16.22 fra Sentralstyret  

Forslag til ny ordlyd §10 Vedtekter: 
Vedtektene for kommunepartiet vedtas av årsmøtet. De skal bygge på Arbeiderpartiets 
vedtekter og retningslinjer og må ikke stå i strid med dem. For å være gyldige må vedtektene 
godkjennes av styret i vedkommende fylkesparti. De skal inneholde en bestemmelse om at 
kommunepartiets eiendeler skal tilfalle vedkommende fylkesparti dersom kommunepartiet 
blir oppløst. Når vedtak om oppløsning er fattet, skal økonomiske disponeringer og 
bevilgninger godkjennes av fylkespartiet. Det er ikke anledning til å foreta utdeling av 
gjenværendemidler til medlemmene. 
 

RETNINGSLINJER FOR ARBEIDERPARTIETS PARTIAVDELINGER 
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11. Forslag 16.23 fra Sentralstyret 

Forslag ny formulering § 5 Alminnelige bestemmelser, pkt. 2: 
I et kommuneparti der det bare er en partiavdeling, ikke medregnet AUF-lag, er det 
kommunepartiet som ivaretar partiets aktivitet. 
 

Forslag ny formulering § 5 Alminnelige bestemmelser, pkt. 3: 
Medlemmer skal ha medlemskap i en partiavdeling. I de tilfeller der det ikke er 
partiavdelinger, eller det ikke er partiavdelinger medlemmet finner det naturlig å være 
medlem, knyttes medlemskapet direkte til kommunepartiet.  
Et medlem kan delta i et annet lags aktiviteter. Vedkommende har tale- og forslagsrett i 
laget, men teller ikke med ved fastsettelse av lagets representasjon. Lagene har ikke 
mulighet til å kreve inn kontingenten av disse. 
 

12. Forslag 16.24 fra Sentralstyret  

Forslag ny formulering § 7 Vedtekter: 
Vedtektene vedtas av årsmøtet. De skal bygge på Arbeiderpartiets vedtekter og 
bestemmelser i disse retningslinjer og må ikke stå i strid med dem. De skal inneholde en 
bestemmelse om at partiavdelingens eiendeler skal tilfalle vedkommende kommuneparti, 
eventuelt fylkesparti, dersom partiavdelingen blir oppløst. 
Når vedtak om oppløsning er fattet, skal økonomiske disponeringer og bevilgninger 
godkjennes av kommunepartiet. Det er ikke anledning til å foreta utdeling av 
gjenværendemidler til medlemmene. 
 

RETNINGSLINJER FOR DET SAMEPOLITISKE ARBEIDET I ARBEIDERPARTIET 
 

13. Forslag 16.25 fra Sentralstyret  
 

§ 2 På kommunenivå 
Alle kommunepartiene i Nord-Norge innkaller før årsmøtet, dog senest innen utgangen av 
oktober, alle partimedlemmer som står i samemanntallet i kommunen til et møte. Møtet 
konstituerer et samepolitisk utvalg på tre medlemmer, bestående av leder, nestleder og 
sekretær. Det velges tre varamedlemmer. Utvalgets navn skal være Samepolitisk utvalg i ..., 
(med kommunepartiets navn etter). 
Hvis det er få samiske medlemmer i kommunepartiet, kan det i stedet for å oppnevne et 
utvalg velges en person som skal være samepolitisk kontaktperson.     
Det samepolitiske utvalget skal være pådriver for samepolitisk arbeidet i kommunepartiet, 
holde nær kontakt med samene og bidra til at flere melder seg inn i det samiske 
valgmanntallet. Kommunepartier utenfor Nord-Norge skal velge et samepolitisk utvalg eller 
oppnevne en kontaktperson dersom tre partimedlemmer som er mantallsført i 
samemanntallet krever det. Kommunepartiene har ansvaret for å legge praktiske og 
økonomiske forhold til rette for et aktivt samepolitisk utvalg eller en samepolitisk 
kontaktperson. Kommunepartiene skal samarbeide med utvalget/ kontaktpersonen ved 
behandling av saker. Leder av samepolitisk utvalg eller dennes vararepresentant skal være 
representert i styret i kommunepartiet med tale- og forslagsrett.  
 
 
§ 3 På valgkretsnivå 
I hver valgkrets skal det etableres et Samepolitisk forum som skal bestå av de samepolitiske 
utvalgene på kommuneplan og kommunepartienes kontaktpersoner. Forumets navn skal 
være Arbeiderpartiets samepolitiske forum i valgkrets nr. og navn. Til å lede forumet på 
valgkretsnivå skal det velges et styre på 3 - 5 medlemmer. Leder, nestleder og sekretær 
velges ved særskilt valg. Det velges tre varamedlemmer. Det avholdes årsmøte i valgkretsen 
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i løpet av 1. kvartal hvert år. Der kretsen er representert i Sametinget møter 
representanten(e) i forumet med fulle rettigheter.  
 
Forumets leder eller nestleder skal delta i fylkespartiet styre med fulle rettigheter og i 
årsmøtet med de samme rettighetene som øvrige styremedlemmer. Er det flere valgkretser i 
et fylke, velger forumene i fellesskap den som skal representere forumene i fylkespartiets 
styre og årsmøte. Sametingsgruppa velger en representant blant gruppas medlemmer fra 
henholdsvis Nord-Trøndelag Ap, Nordland Ap, Troms Ap og Finnmark Ap, som skal tiltre 
styrene i fylkespartiene med tale og forslagsrett.  
Samepolitisk forum har ansvar for å være pådriver for det samepolitiske arbeidet i 
valgkretsen, holde nær kontakt med representanter i Sametinget og de samepolitiske 
utvalgene i kommunepartiene.  
 
Samepolitisk forum på valgkretsnivå skal være ansvarlig for kontakten mellom 
Arbeiderpartiets samepolitiske utvalg i kommunene og samene i valgkretsen. Det kan 
gjennomføres en Samepolitisk konferanse for partiets medlemmer i fylket som står i 
samemanntallet. Samepolitisk forum har forslagsrett til fylkespartienes årsmøter. Beretning 
om arbeidet legges fram for fylkespartiets(enes) årsmøte(r).  I valgkrets 7 sendes 
beretningen Arbeiderpartiet. 
 
Fylkespartiene i Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark har det økonomiske og 
administrative ansvaret for det samepolitiske arbeidet. Tilskuddet som Sametinget betaler til 
listene ved valg skal gå til det samepolitiske arbeidet i forumet og utbetales til de fire 
nordligste fylkespartiene. Tilskuddet til valgkrets 7 utbetales til Arbeiderpartiet.  
 
§ 4 Nominasjonsprosessen til Sametinget på valgkretsnivå 
Forumet er ansvarlig for gjennomføringen av nominasjonsprosessen, at det velges en 
nominasjonskomité, at det utarbeides planer for valgkampen, utarbeide program for 
valgkretsen og for å gjennomføre valgkampen. Nord-Trøndelag Arbeiderparti, Nordland 
Arbeiderparti, Troms Arbeiderparti og Finnmark Arbeiderparti har sammen med forumene i 
sine valgkretser ansvaret for den praktiske gjennomføringen av nominasjonsprosessen. For 
valgkrets 7 påligger dette ansvaret Arbeiderpartiet. Nominasjonsprosessen skal følge de 
frister som samepolitisk råd vedtar med bakgrunn i den frist sentralstyret setter for 
stortingsvalget.  
 
Forumet sender ut liste til medlemmene over tidsfristen som gjelder for 
nominasjonsprosessen. Nominasjonskomiteen utarbeider et foreløpig forslag til valgliste som 
sendes alle registrerte samiske partimedlemmer i valgkretsen. Innen en nærmere fastsatt 
tidsfrist skal medlemmene sende nominasjonskomiteen sine eventuelle endringsforslag. 
Nominasjonsmøtet foretar den endelige nominasjonen.  
Til nominasjonsmøte inviteres alle manntallsførte medlemmer i valgkretsen. På 
nominasjonsmøtet legger nominasjonskomiteen fram sitt endelige forslag til valgliste, der det 
er innarbeidet endringsforslag som komiteen har sluttet seg til. Ved nominasjon kan det ikke 
stilles opp kandidater som tar forbehold om å stå fritt i visse saker, og møtet kan heller ikke 
gi slikt tilsagn. Valgkretsens valgprogram må sluttbehandles før nominasjonene kan finne 
sted.  
   
§ 5 På sentralt nivå 
Formelt navn: Arbeiderpartiets samepolitiske råd. 
Sentralstyret nedsetter et samepolitisk råd etter innstilling fra den samepolitiske konferansen. 
Det velges et antall vararepresentanter. Samepolitisk råd består av 8 medlemmer med 
fulle rettigheter, blant disse et medlem fra AUF etter innstilling fra AUF. I tillegg tiltrer 
statssekretær for samepolitiske spørsmål (når partiet innehar denne posisjonen), 
samepolitisk talsperson i Arbeiderpartiets stortingsgruppe og parlamentarisk leder i 
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Arbeiderpartiets sametingsgruppe, rådet med tale- og forslagsrett. Når Arbeiderpartiet har 
sametingspresidenten, møter vedkommende med tale- og forslagsrett i samepolitisk råd.  
Arbeiderpartiets samepolitiske råd har ansvaret for å holde nær kontakt med de 
samepolitiske forumene på valgkretsnivå, de samepolitiske utvalgene på kommunenivå og 
samepolitisk rådgiver i Regjeringen når vi har regjeringsmakt. I Arbeiderpartiet sentralt er det 
en politisk rådgiver som har oppfølging av det samepolitiske som arbeidsfelt. Vedkommende 
er sekretær for samepolitisk råd. Ved behandling av saker som berører samiske eller urfolks 
politiske spørsmål bør sentralstyret og stortingsgruppa innhente uttalelser fra samepolitisk 
råd. 
 
§ 6 Det samepolitisk rådets mandat 
Samepolitisk råd skal bistå Sentralstyret med utredningsarbeid og råd i samepolitiske 
spørsmål. Rådet har rett til å fremme saker for Sentralstyret og få dem behandlet. Såfremt 
leder for rådet ikke er medlem i Sentralstyret gis vedkommende møterett i slike saker. 
Samepolitisk råd skal gi råd til partiets aktuelle fraksjoner på Stortinget og politisk ledelse i 
aktuelle departement. Samepolitisk råd skal også ha kontakt med og gi råd til 
Arbeiderpartiets gruppe i Sametinget. Rådet skal være en pådriver for å få etablert et 
sosialdemokratisk samisk samarbeid i Norden og Russland. 
 
§ 7 Arbeiderpartiets samepolitiske konferanse 
Samepolitisk råd innkaller til samepolitisk konferanse hvert annet år innen utgangen av 
november. Til konferansen innkalles de samepolitiske forumene med fire personer (to av 
hvert kjønn) fra hver valgkrets, Sametingsgruppa og Arbeiderpartiets samepolitiske råd, 
samt partiledelsen. Utgiftene for Sametingsgruppa dekkes av gruppa selv.  
Konferansen skal vedta Samepolitisk valgprogram samt gi bidrag til partiets øvrige 
programmer. Konferansen skal diskutere og vedta opplegg for valgkampen. Konferansen 
skal ta opp til debatt andre aktuelle samepolitiske saker. Dersom Arbeiderpartiets 
samepolitisk råd finner det nødvendig og med Sentralstyrets godkjenning, kan det innkalles 
til ekstraordinær konferanse. 6 – 8 uker før den samepolitiske konferansen nedsetter 
Samepolitisk råd en valgkomité som skal jobbe frem forslag til nytt Samepolitisk råd og 
forslag til president- og visepresidentkandidat til sametinget. 
 
§ 8 Valg av president- og visepresidentkandidat til Sametinget 
Etter innstilling fra valgkomiteen (nedsatt av Samepolitisk råd), foretar samepolitisk 
konferanse nominasjon av presidentkandidat og visepresidentkandidat til Sametinget. Kun 
representanter for de samepolitiske forumene har stemmerett ved nominasjon av president- 
og visepresidentkandidat.  
 
 
Organisasjonsuttalelse: 
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Profesjonell – respektfull – raus  
 
Arbeiderpartiet er en medlemsorganisasjon der kraften ligger i medlemmenes politiske 
engasjement. Vi har 52.758 medlemmer fra hele landet. Vi har 643 lokallag i hele Norge og 
er representert i alle kommuner. AUF har over 13 000 medlemmer. Hver tredje folkevalgte i 
Norge representerer Arbeiderpartiet.  
 
Vi skal fortsatt øke antallet medlemmer og være Norges største politiske parti.    
 
Arbeiderpartiets organisatoriske verdigrunnlag  
Arbeiderpartiet bygger på verdiene frihet, likhet og solidaritet. Dette preger også 
Arbeiderpartiet som organisasjon. Alle skal ha muligheter til å delta og påvirke. Alle 
medlemmer skal ses, høres og lyttes til i partiets demokratiske prosesser.  
 
Vi skal være profesjonelle i alt vi gjør. Prosessene våre skal være ryddige og strukturerte, 
og ledes tydelig og trygt. Gjennom et omfattende skolerings- og studiearbeid skaper vi en 
kunnskapsrik organisasjon med vilje og gjennomføringskraft. Vi skal være tilgjengelige for 
aktører i samfunnet rundt oss, og lytte til deres innspill.  
 
Vi skal møte hverandre med respekt og gjensidig tillit. Alle medlemmer skal få bruke sine 
evner og sitt talent i Arbeiderpartiet. Vi aksepterer ikke diskriminering og trakassering på noe 
grunnlag. Som enkeltmedlemmer og organisasjon, har vi et ansvar både for å forebygge og 
hindre dette.  
 
Partikulturen skal være raus, inkluderende og involverende. Det skal være artig å være aktiv 
i Arbeiderpartiet. Nye medlemmer skal møtes med åpenhet og nysgjerrighet. Som et bredt 
folkeparti skal vi ha god takhøyde for debatt, og for at mennesker kan ha ulike meninger. 
Etter demokratiske prosesser i partiet aksepterer vi flertallsavgjørelser.  
 
OVERORDNET MÅL:  
 

 
 
Det er de valgte ledere og styrer på alle nivåer som er ansvarlige for at partiet når sine 
organisatoriske og strukturelle mål.  

En profesjonell organisasjon 

Gjennom engasjement, deltakelse og diskusjon i Arbeiderpartiet skapes de nye ideene for 
framtidas Norge. Det er medlemmenes engasjement og lokale forankring som utvikler og 
formidler partiets politikk. Hensikten med vår organisasjonsstruktur og våre vedtekter er å 
sikre at alle medlemmer får en reell innflytelse i partiets politiske og organisatoriske 
prosesser.  
 
Alle nyoppnevnte styrer på alle nivåer skal tidlig i virkeperioden diskutere hvordan de skal 
etterleve Arbeiderpartiets organisatoriske verdigrunnlag.   
 
Alle nye medlemmer skal kontaktes av lokallagets leder innen ti dager etter at de har fått 
melding om dette. Nye medlemmer skal få tilbud om aktivitet og skolering. Det skal være rom 

Alle medlemmer i Arbeiderpartiet skal sikres reell innflytelse i partiets politiske og 
organisatoriske prosesser. Arbeiderpartiet skal være et parti som bygger på politikk- og 
organisasjonsarbeid. Arbeiderpartiet skal vokse som medlemsorganisasjon, politisk 
verksted, kampanjeorganisasjon og som kunnskapsformidlere. Vi vil vektlegge åpenhet og 
inkludering i partiets arbeid og Arbeiderpartiet skal speile mangfoldet i Norge. Derfor vil 
vi øke andelen medlemmer med minoritetsbakgrunn 
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for å være aktiv på mange ulike måter, og lokallagsleder har ansvar for at hvert enkelt 
medlem får delta etter eget ønske. Arbeiderpartiet skal ha det fremste frivilligapparatet i 
norsk politikk. Gjennom målrettet rekruttering, et bredt spekter av tilbud og bruk av moderne 
teknologi, skal vi ha flest, de mest aktive og mest effektive frivillige i norsk valgkamp.  
 
Arbeiderpartiet skal utvikle og videreutvikle digitale verktøy som gjør det enklere å verve 
medlemmer, følge opp både nye og gamle medlemmer og tilby målrettet medlemspleie.  
 
Møter er vår hovedarena for debatt og nye vedtak. Et godt møte har et klart mål, er godt 
ledet, tar opp relevante politiske saker. Det gir også rom for debatt der alle medlemmer kan 
delta, og resulterer i tydelige konklusjoner. Alle møter skal offentliggjøres på Mitt 
Arbeiderparti. 
 
Vi skal hele tiden vurdere om måten vi arbeider og kommuniserer på bidrar til å treffe våre 
politiske og organisatoriske mål. Internett og sosiale medier gir nye og varierte muligheter til 
deltakelse, debatt og skolering utenfor våre tradisjonelle møtearenaer.  
 
Arbeiderpartiet skal være en lærende organisasjon. Kompetanseutvikling er et viktig 
strategisk verktøy for Arbeiderpartiet, gjennom både formelle og uformelle læringsarenaer. 
Skolering bidrar til at medlemmene utvikler organisasjonen og partiets politikk. 
Gjennom skolering skal medlemmene motiveres og gis trygghet til å ta på seg 
lederoppgaver, folkevalgte verv og å bli gode ambassadører for våre idéer.  
 
For å drive gode kampanjer og valgkamp er vi avhengige av inntekter fra ulike kilder. 
Arbeiderpartiet har opprettet giverordningen ”A-laget” der medlemmer og andre sympatisører 
kan gi et fast månedlig økonomisk bidrag. De innsamlede midlene skal gå til et 
kampanjefond som skal bidra til å skape aktivitet ute i organisasjonen.  
 
 
Respekt for hverandre og andre 
Partiet skal være like mangfoldig som samfunnet vi lever i. Når våre tillitsvalgte og 
folkevalgte gjenspeiler dagens Norge, evner vi å forstå samfunnet bedre, identifisere 
utfordringene og skape morgendagens løsninger.  
 
Vi skal samarbeide tett med alle som deler våre mål for samfunnsutviklingen. AUF må 
respekteres som en selvstendig organisasjon og en viktig bidragsyter i det politiske 
arbeidet. AUF er med på å fornye Arbeiderpartiet og er en drivkraft i vår utadretta 
virksomhet.  
 
Vi skal være åpne og ha bred kontakt med hele det norske samfunn og være ombud 
for frivillig sektor. Fagbevegelsen er vår viktigste alliansepartner.  
  
Vi skal arbeide videre for å øke andelen medlemmer og tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn. 
Vi vil ha flere kvinner på topp. Kommune- og fylkespartiene har ansvaret for å rekruttere 
og skolere kvinner. Vi har en særlig utfordring i å motivere medlemmer med 
minoritetsbakgrunn til å ta nye posisjoner i partiet.  
 
Vi skal fange opp talenter. Gjennom skolering og mentorordninger skal vi gi dem muligheter 
til å utvikle seg organisatorisk og politisk. Vi vil lage et opplegg for lokale mentorordninger.  
 
I Arbeiderpartiet har vi nulltoleranse for diskriminering og enhver form for trakassering. Alle 
våre tillitsvalgte skal gjøre seg kjent med partiets retningslinjer mot seksuell trakassering. 
Vårt organisatoriske verdigrunnlag er førende for hvordan vi behandler krevende 
organisasjonssaker.  
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Rause og inkluderende  
Medlemmene har gjennom demokratiske prosesser avgjørende myndighet over partiets 
politikk, valg og indre utvikling. Politisk debatt forutsetter meningsbryting.  
 
Det er avgjørende for Arbeiderpartiets videre vekst og utvikling at nye medlemmer tas i mot 
med åpenhet og blir inkludert i det lokale politiske arbeidet.  
 
I hver kommune, i hvert fylke og nasjonalt skal vi gjennom god dialog og godt samarbeid gi 
våre folkevalgte gode arbeidsvilkår for å omsette program og vedtak til praktisk politikk som 
tar Norge videre. Det skal være gode og ubyråkratiske kommunikasjonslinjer i partiet, slik at 
lokale tillitsvalgte lett kan ta opp saker med sentrale tillitsvalgte.  
 
Fylkespartiene har ansvar for å opprette møtepunkter på tvers av de organisatoriske skillene 
i fylket, dersom det vurderes som nødvendig og riktig. Eksempler på slike nettverk kan være 
ordførernettverk, studieledernettverk, fagligpolitiske nettverk eller forum for 
kommunepartiledere.   
 
De aller fleste som er aktive i Arbeiderpartiet gjør det på fritida. Det skal vi ha stor respekt 
for. Vi drar lasset sammen, og deler på oppgavene. Vi har alle et ansvar for at det å være 
Arbeiderpartimedlem oppleves meningsfullt, trivelig og noe å være stolt av.  
 
 
Møtet startet igjen kl. 1500 
 
Dirigenten startet med å ønske Gro Harlem Brundtland med 74 års dagen. 
 
 
Sak 10 – INNSTILLING FRA REDAKSJONSKOMITEENE 
 
Innstilling fra redaksjonskomiteen for andre politiske saker: 
 
Dirigenten ga ordet til leder for redaksjonskomiteen for Andre politiske saker, Terje Lien 
Aasland, som la fram komiteens innstilling: 
 
Uttalelse nr.1: 
 
Retningsvalget 2013       
 
Norge er et godt land å leve i. Vi har et samfunn med små forskjeller og store muligheter. Det 
er ikke en selvfølge. Det er noe vi har bygget opp sammen.  Samfunnet vårt er tuftet på 
fellesskap, samhold og tillit. Vårt velferdssamfunn er et spleiselag hvor alle bidrar. Dette er 
den norske modellen. Vi har kommet langt siden 2005, men mye gjenstår. Norge går i riktig 
retning, vi skal videre.  
 
Arbeid til alle  
Siden 2005 er det skapt 340 000 nye arbeidsplasser – to av tre i privat sektor. Trygg styring 
av økonomien sikrer morgendagens arbeidsplasser. Gjennom arbeidslinja trygger vi 
framtidas velferd. Vi vil ta vare på norske arbeidsplasser og skape nye. Vi skal gjøre det 
enklere å starte egen bedrift. Et sterkt næringsliv over hele landet bidrar til verdiskapning, 
vekst og trygge arbeidsplasser. Alle må bidra med det de kan og alle skal ha en anstendig 
lønn og gode arbeidsvilkår. Vi har gjort mye for å hindre sosial dumping på arbeidsplasser og 
nye tiltak skal iverksettes for å sikre et anstendig arbeidsliv. Her er det klare skillelinjer i 
norsk politikk og valget blir et retningsvalg for vanlige folks arbeidsvilkår.  
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En fellesskole for alle 
I fellesskolen samles elevene på tvers av samfunnslag, og alle skal gis muligheten til å 
lykkes. Hver enkelt skal få utnytte sine evner og talenter. Alle skal kunne lese, skrive og 
regne, og ingen skal bli hengende etter i skolen. Det handler om å skape den beste skolen 
for alle, ikke bare for de få.  
 
Helse og omsorg for alle 
Vi vil bygge velferden videre. Gjennom forebygging og innsats for folkehelsen skal vi sørge 
for at flere er friske. Omsorg skal tilpasses den enkeltes behov. Alle som behøver det skal få 
sykehjemsplass. Behandlingen i norske sykehus skal være i verdensklasse og tilgjengelig for 
alle. 
 
Hvilke verdier vi bygger samfunnet på er viktig. Valget står mellom fellesskap eller 
privatisering, og mellom velferd eller skattekutt. Mye står på spill. Valget i 2013 er et 
retningsvalg.  
   
Vårt mål er at alle skal føle seg frie og trygge.  
Vi vil ha et samfunn hvor alle skal med.  
 
Nå skal vi sammen ta Norge videre.  
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 
 
 
Uttalelse nr. 2: 
 
Eit godt arbeidsliv 
 
Eit godt arbeidsliv er ei av kjerneoppgåvene i ein sosialdemokratisk politikk. Utfallet av 
stortingsvalet til hausten vil ha mykje å seia for utviklinga i åra framover. Arbeidarpartiet 
ønskjer ikkje meir bruk av arbeidstakarar utan faste tilsetjingar og meir bruk av innleigd 
arbeidskraft. Vi vil ikkje reversera, men vil forsterka arbeidet mot sosial dumping. Vi vil ikkje 
at det skal bli lettare å opptre useriøst eller vanskelegare å vera tillitsvald. Vi vil ikkje skru 
klokka tilbake på eit område som krev auka innsats og skjerpa tiltak i åra som kjem. 
 
Korleis arbeidslivet fungerer avgjer i stor grad korleis samfunnet elles fungerer. Når Norge er 
mellom dei land i verda der det er best å bu, heng det ikkje minst saman med at vi har eit 
godt arbeidsliv. Dei aller fleste oppgir at dei trivest med å vera i arbeid, arbeidet gir for dei 
aller fleste ei god løn å leva av og arbeid er for dei fleste helsebringande.  
 
Det norske arbeidslivet er godt. Det er eit resultat av høg organisasjonsgrad, godt samarbeid 
mellom partane og lite konfliktar, stor offentleg velferds- og tenestesektor og velutvikla 
velferdsordningar. Det er dette vi kallar den norske modellen.  
 
Dei seinare åra har mange land rundt oss opplevd veksande arbeidsløyse og redusert 
velferd for mange. Norge har gått motsett veg. Sysselsetjinga og velferda er styrka. 
Arbeidsmarknadspolitikken har omfatta fleire, likestillingstiltaka er styrka og velferdsordningar 
er fornya og utbygde. Dette har vore mogleg mellom anna fordi Noreg har ei fagrørsle som 
tar ansvar også ut over sine eigne interesser. Arbeidarpartiet vil byggja vidare på 
trepartssamarbeidet og den norske modellen.   
 
Det er uløyste utfordringar i dagens arbeidsliv, og vi vil møta nye og truleg forsterka 
utfordringar framover. Det er grupper i dag som i for liten grad får innpass i arbeidslivet. Det 
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gjeld ungdom, dei som arbeider ufrivillig deltid, enkelte innvandrargrupper og fleire av dei 
med nedsett arbeidsevne. Ein skjerpa global konkurranse og auka migrasjon og 
arbeidsvandring vil setja vår modell og våre standardar ytterlegare på prøve. Utviklinga kan 
berre møtast med ein aktiv politikk bygd på våre verdiar og vår samfunnsmodell. 
Samstundes vil det vera behov for meir samarbeid land imellom. Berre slik kan vi møta dei 
utfordingane som sterke økonomiske aktørar som opererer på tvers av landegrensene 
representerer. Det siste opplever vi ikkje minst i desse dagar i luftfarten. Vidare treng vi eit 
godt inntektspolitisk samarbeid for både å hindra at kostnadane blir for høge og for å sikra 
rettferdig fordeling. 
 
Eit arbeidsliv for alle  
 
Arbeidslivet har vorte langt meir likestilt. Kvinnene deltar no i arbeidslivet i snart like stor grad 
som menn. Kvinner sin innsats i arbeidslivet har ein verdi som går langt ut over verdien av 
oljeinntektene våre. Eiga inntekt og økonomisk sjølvstende for kvinner er grunnleggjande for 
likestillinga, og samfunnet treng arbeidskrafta. 
 
Likevel arbeider mange kvinner deltid, og fleire av dei ufrivillig deltid. Kampen mot ufrivillig 
deltid styrkjast. Kvinner tener òg jamt over mindre enn menn, og dei har eit høgre 
sjukefråvere Fleire kvinner må få innpass i sektorar i arbeidslivet som er dominert av menn 
og der inntektene gjennomgåande er høgre.  
Framover må mykje av likestillingsarbeidet handla om arbeidslivet. Landsmøtet helsar 
velkomen regjeringa sine forslag om retten til utvida stilling og om at tillitsvalde skal ha 
drøftingsrett om mindre bruk av deltid.  
 
I eit arbeidsliv som set stadig sterkare krav til kunnskap og rask omstillingsevne, kan det bli 
mindre plass for dei som har redusert arbeidsevne eller funksjonsevne. Norge har lang 
erfaring med tiltak overfor desse gruppene. Innsatsen er styrkt dei seinare åra ved blant 
anna at talet på tiltaksplassar har auka. Likevel aukar også behovet. Arbeidet med å gjere 
tiltakspolitikken enda betre må halda fram. Vi treng eit godt samarbeid mellom NAV, 
attføringsbedrifter og andre tiltaksarrangørar og med arbeidslivet elles for å gi tilbod både om 
attføringsplassar og varig tilrettelagt arbeid.  
 
Ungdom og arbeid 
 
Det er særleg viktig at ungdom ikkje blir gåande utan arbeid. Derfor innførte Arbeidarpartiet i 
si tid ungdomsgaranti og har seinare styrkt den. Seinast i år fekk all ungdom til og med 24 år 
som ikkje har arbeid eller utdanningsplass, rett på oppfølging og ein eigen aktivitetsplan 
innan ein månad. Arbeidarpartiet vil prioritera ungdomen sin situasjon på arbeidsmarknaden 
framover. Arbeidarpartiet vil særleg sjå om ungdom med nedsett arbeidsevne bør ha 
sterkare oppfølging også etter at dei har fylt 24 år.  Dagens garanti bør blant anna omfatta 
personar med nedsett arbeidsevne opp til 29 år. 
 
Arbeidarpartiet vil forsterka innsatsen mot dei som fell ut av vidaregåande utdanning. Målet 
må vera at dei som startar på vidaregåande utdanning også tar avslutta eksamen eller 
fagbrev. Landsmøtet viser her til regjeringa sine nye tiltak for at fleire skal fullføra som 
fagarbeidarar, mellom anna at det blir lettare med tidleg fordjuping og utplassering, større 
rom for å veksla mellom skole og bedrift gjennom heile opplæringa og rett til påbygging til 
generell studiekompetanse etter fagbrev. Det trengs fleire læreplassar. Det gjeld også i 
statleg og kommunal sektor.  I tillegg må det leggjast betre til rette for eit nærare samarbeid 
mellom skole og arbeidsliv på alle trinna i utdanninga. Korleis arbeidslivet fungerer, mellom 
anna faglege rettar og rolla til fagforeiningane og arbeidsgivarane si organisering, bør vera 
ein naturleg del av samfunnsfagundervisninga.  
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Sosial dumping 
 
Sosial dumping er utnytting av arbeidsfolk. Kampen mot sosial dumping må halda fram og 
framleis ha høg prioritet. Mange tiltak er sett i verk. Erfaring og forsking viser at tiltaka verkar. 
Landsmøtet vil særleg framheva kor viktig det er med like løns- og arbeidsvilkår mellom 
innleigde og dei som er direkte tilsette i innleigebedrift. Også innføring av solidaransvar for 
manglande lønsutbetaling frå utleigar er ein viktig merkestein i arbeidet mot sosial dumping. 
Allmengjeringsordninga har vist seg å vera eit viktig verkemiddel i arbeidet mot sosial 
dumping.  
 
Samstundes ser vi at det likevel skjer sosial dumping i det norske arbeidslivet. Dette er 
særleg knytt til bruk av utanlandsk arbeidskraft. Landsmøtet meiner derfor at innsatsen må 
skjerpast. Særleg har den siste tids erfaring vist at luftfarten er utsett. Her må tilsynet 
styrkjast, og det må innførast partssamarbeid i Luftfartstilsynet slik det er i andre tilsyn. Det 
offentlege som byggherre og bestillar må bli betre til å stilla krav og vilkår som hindrar 
useriøsitet og sosial dumping hos dei som leverer til det offentlege. Det er viktig at 
utanlandske arbeidarar som har som mål å bli verande i Noreg, lærer seg norsk. Her har 
både den enkelte, bedriftene og samfunnet eit ansvar.  
 
Eit inkluderande arbeidsliv 
 
Avtalen om inkluderande arbeidsliv (IA) har gitt positive erfaringar og resultat. Sjukefråveret i 
norsk arbeidsliv går ned, og relativt fleire eldre står lenger i arbeid. IA-avtalen har utan tvil 
medverka til auka innsats og samarbeid på den enkelte bedrift. Avtalen må derfor fornyast og 
vidareutviklast når den går ut. Vi treng betre resultat når det gjeld å få fleire med redusert 
arbeidsevne til både å bli verande i arbeidslivet og å koma inn i arbeidslivet.  
 
Arbeidarpartiet vil: 
 

 Saman med partane i arbeidslivet arbeida for ein heiltidskultur i norsk arbeidsliv slik at 
det blir mindre ufrivillig deltid og fleire får tilbod om og krav til større stillingsdelar.  

 Saman med partane i arbeidslivet stimulera til utviklingsarbeid og tiltak som kan 
fremja likestilling på dei enkelte arbeidsplassane.   

 Auka kunnskapen om kva som er grunnen til at kvinner har høgre sjukefråvere og 
oftare er uføre enn menn. 

 Arbeide for likelønn i samarbeid med partane i arbeidslivet. 
 Gjere det enklare for dei med fagbrev å starte på høgre utdanning. 
 Auka nivået på tiltaksplassar for dei med redusert arbeidsevne og leggja ytterlegare 

til rette for at dei med redusert funksjonsevne kjem i arbeid.  
 Ytterlegare styrkja bruken av ordinært arbeidsliv som arena for tiltak, samtidig som 

både NAV og attføringsbedrifter må ha viktige roller i den samla attføringspolitikken. 
 Innretta allmenngjeringsordninga slik at ho blir lettare å ta i bruk særleg der behovet 

for allmenngjering er størst, og samtidig styrkja arbeidstilsyna.  
 Innføra kollektiv søksmålsrett for fagforeiningar i samband med innleige av 

arbeidskraft. 
 Innføra heimel for arbeidstilsyna å ileggja straffegebyr ved brot på 

arbeidsmiljøregelverket m m. 
 Ta i bruk bransjeavtalar i bransjar som særleg er utsett for useriøsitet og sosial 

dumping. 
 Styrkja tilsynet med luftfarten. 
 Fornya og vidareutvikla avtalen om inkluderande arbeidsliv når den går ut.  
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Endringsfsorslag frå delegat 168. Øystein Langholm Hansen, Rogaland: 
Linje 164: Erstatte teksten med: - at fagbrevutdannede skal bli studieforberedt 
 
Endringsforslag frå delegat 266 Siv Dagny Larssen Aasvik: 
Linje 158: - slik at vi bekjemper ufrivillig deltid (i steden for «det blir mindre») 
Nytt strekpunkt linje 179: - arbeide for flere kvinner i topplederstillinger 
 
Lederen i redaksjonskomiteen kommenterte forslagene. 
Forslaget frå delegat 168 ble trukket. 
 
Vedtak: Vedtatt med de endringene en har godtatt. 
 
 
Uttalelse nr. 3: 
 
Livskvalitet i alle livets faser – et løft for helse og omsorg 
 
God fysisk og psykisk helse er avgjørende for den enkeltes livskvalitet og for samfunnets 
evne til å skape og dele. Arbeiderpartiet vil at det offentlige skal ha ansvaret for finansiering 
og prioritering av helse- og omsorgstjenestene. Da sikrer vi rettferdig tilgang til tilbud og 
tjenester og riktig bruk av fellesskapets ressurser. Det er en forutsetning for gode helse- og 
omsorgstjenester til alle og for enkeltmenneskets valgfrihet. 
 
Brukerne av helse- og omsorgstjenestene skal stå i sentrum for vår politikk. Gode helse- og 
omsorgstjenester tilpasset den enkeltes behov, er avgjørende for livskvaliteten for den 
enkelte. Derfor må vi videreutvikle helse- og omsorgssektoren i tråd med endringer i 
behovene og utvikling av ny kunnskap. Kunnskap om ulikheter i helse mellom kvinner og 
menn og om særskilte helseutfordringer i ulike minoritetsgrupper må styrkes.  
  
Norge har en helsetjeneste i verdensklasse. Vi vil videreutvikle helse- og omsorgspolitikken 
basert på fellesskapets ansvar for å sikre alle innbyggere likeverdige tilbud av høy kvalitet.  
Arbeiderpartiet ønsker fortsatt samarbeid med private aktører til pasientenes beste. Vi vil 
videreutvikle samarbeidet med frivillige og ideelle aktører som gir verdifulle bidrag til å løse 
samfunnets helse- og omsorgsoppgaver. Vi vil invitere til nye partnerskap med det sivile 
samfunn for å fremme medansvar og utvikle nye arbeidsformer. Vi ønsker ikke privatisering 
og kommersialisering av helse- og omsorgstjenester som bygger ned det offentlige 
tjenestetilbudet. Ansatte i helse - og omsorgstjenesten skal være våre samarbeidspartnere i 
arbeidet med å gjøre en god helsetjeneste enda bedre. 
 
Vi trenger tidlig innsats som kan forebygge alvorlig sykdom. Vi vil samle innsatsen der det er 
nødvendig for å sikre høy kvalitet – og desentralisere tilbudene der det er mulig for å sikre 
økt tilgjengelighet. Samhandlingsreformen er avgjørende for at folk skal få et godt helhetlig 
tilbud. Vi vil derfor videreføre samhandlingsreformen og bedre samarbeidet mellom sykehus 
og kommuner. Vi vil styrke kommunenes kapasitet til å drive god forebygging og aktiv 
folkehelsepolitikk.  
 
Arbeiderpartiet vil prioritere helse- og omsorgssatsinger på tre områder: 
 
 En mobilisering for folkehelse og forebygging 
 En ny og moderne omsorgspolitikk 
 Sterkere fellesskapssykehus  

 
En mobilisering for folkehelse og forebygging 
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Kjernen i god folkehelsepolitikk er å tenke helse på alle samfunnsområder og sikre alle like 
muligheter til god helse. Tiltak for bedre folkehelse var avgjørende for det norske samfunnets 
utvikling i det forrige århundre. Vi må nå igjen ha en bred mobilisering for folkehelse.  
 
Folkehelsepolitikken skal finne en god balanse mellom individuelt ansvar og 
samfunnsansvar. Den enkelte har ansvar for sin egen helse. I tillegg har vi som samfunn 
ansvar for alles helse. Vi må forebygge ikke-smittsomme livsstilssykdommer, stillesitting og 
psykiske helseplager. Vi vil prioritere innsats og tilbud til barn og unge. Det må gjøres en 
større innsats for å forebygge og følge opp unge som sliter med psykiske problemer.  
For å sikre tidlig innsats overfor risikoutsatte barn, må alle relevante tjenesteområder i 
kommunene samhandle godt. Skolehelsetjenesten må styrkes. Kapasiteten til barne- og 
ungdomspsykiatrien (BUP) må være tilstrekkelig, og BUP og skolehelsetjenesten må 
samarbeide på en god måte slik samhandlingsreformen legger opp til.  
 
Arbeiderpartiet vil videreutvikle en politikk som forebygger rusmisbruk og sikrer styrket 
kapasitet og kvalitet i behandlingstilbudene. Vi vil prioritere tiltak som kan snu trenden med et 
stadig økende alkoholforbruk.  
 
Rettferdig fordeling og sterke fellesskapsløsninger er med på å avgjøre den enkeltes 
livskvalitet og fysiske og psykiske helse. Vi vil skape et samfunn som fremmer god helse i 
hele befolkningen, og arbeide for at folk skal få flere leveår med god helse og trivsel. Vi vil 
bruke folkehelsepolitikken til å bekjempe sosiale ulikheter i helse og legge til rette for at 
sunne valg også blir enkle valg.  
 
Arbeiderpartiet vil: 

 Bevisstgjøre alle samfunnssektorenes medansvar for god folkehelse. 
 Utvikle et samarbeid der lokale og sentrale myndigheter, arbeidslivets parter og 

organisasjoner og aktører i det sivile samfunn inviteres til å ta medansvar i 
forebyggende helsearbeid.  

 Underbygge det ansvaret kommunene har etter folkehelseloven. 
 Styrke kvalitet og kapasitet til å møte økningen i psykiske helseproblemer og arbeide 

for flere psykologer i kommunehelsetjenesten.   
 Styrke tilbudene på helsestasjonene og i skolehelsetjenesten.  
 Legge til rette for at både daglig fysisk aktivitet og sunn mat skal bidra til å sikre godt 

læringsmiljø i skolen 
 
En ny og moderne omsorgspolitikk 
 
Flere eldre er velferdssamfunnets bonus. De nye eldre vil være ulike og mange har ressurser 
som både de selv og samfunnet ønsker å nyte godt av. En nytenkende og mangfoldig helse- 
og omsorgssektor må både ivareta yngre brukergrupper og ta hensyn til den eldres ressurser 
og behov. Vi vil styrke tilbudene som legger til rette for at flere som ønsker det, kan leve godt 
og trygt i eget hjem. Vi vil anerkjenne nye faglige tilnærminger og systematisk lære av gode 
erfaringer mellom kommunene på omsorgsområdet. Arbeiderpartiet vil styrke 
hverdagsrehabiliteringen og løfte frem tverrfaglighet i sektoren. Morgendagens omsorg skal 
ivareta så vel aktiv omsorg som pleie og lindring. Arbeiderpartiet vil arbeide for å styrke 
samarbeidet med ideell sektor og legge til rette for økt deltakelse av frivillige i løsningen av 
omsorgsoppgaver.  
  
Arbeiderpartiet vil legge frem en Omsorgsplan 2020 og videreføre satsing på nye årsverk av 
kvalifiserte medarbeidere, økt kompetanse i omsorgssektoren og nye heldøgns bo- og 
omsorgsplasser.  
 
Arbeiderpartiet vil: 
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 Etablere et nasjonalt program for utvikling av velferdsteknologi som kan gi trygghet 

og økt livskvalitet i hverdagen for de eldre. 
 Styrke de pårørendes rolle og medvirkning. 
 Invitere ideelle og frivillige organisasjoner til å utvikle nye og fleksible omsorgstilbud 

og slik være et supplement til det offentlige. 
 Videreutvikle demensomsorgen og lovfeste en plikt for kommunene til å ha dagtilbud 

for demente. 
 Utvikle ulike former for eldre- og seniorsentra.  
 Styrke forskning og innovasjon i omsorgssektoren. 

 
Sterkere fellesskapssykehus  
Arbeiderpartiet vil styrke sykehussektoren gjennom økte ressurser, mer samarbeid og bedre 
arbeidsdeling. Utviklingen av tilbudene bør skje nærmest mulig dem det gjelder, enten lokalt 
eller regionalt. Vi vil sikre en sterk nasjonal, politisk styring for å sikre gode og likeverdige 
tilbud i hele landet. Sykehusene er viktige samfunnsinstitusjoner. Vi vil videreutvikle lokal og 
regional forankring av norske sykehus. Sykehusenes virksomhet skal drives etter gode 
medisinske og helsefaglige standarder. 
 
Arbeiderpartiet vil fortsatt fullfinansiere aktivitetsveksten. Trygge og forutsigbare 
rammebetingelser og samsvar mellom oppgaver og finansiering er avgjørende for god 
kvalitet og framtidsrettet drift. Flertallsregjeringen har rettet opp de store underskuddene fra 
den forrige regjeringen som rammet både pasienter og ansatte. Vi har oppnådd god styring 
av drift og virksomhet i alle regioner. Sykehusene kan nå konsentrere seg mer om kvalitet i 
behandlingen, forbedring av tjenestene og nye investeringer. Arbeiderpartiet vil satse mer på 
systematisk kvalitetsforbedring og bedre pasientsikkerhet. Slik kan vi få færre uønskede 
hendelser. Vi skal fjerne unødig rapportering og byråkrati, og vil gjøre det enklere både for 
pasienter og for dem som jobber i sykehusene. 

Vi er i gang med en storstilt satsning på IKT i helsesektoren. Vi vil arbeide oss bort fra et 
fragmentert mønster av ulike IKT-løsninger og i retning av god kommunikasjon mellom alle 
ledd av tjenesten – mellom fastleger, sykehus og omsorgssektoren i kommunen.  

Omstillingsprosessen innen psykisk helsevern må videreføres. Arbeiderpartiet vil sette 
distriktspsykiatriske sentre i stand til å ivareta alle allmennpsykiatriske funksjoner, herunder 
akuttfunksjoner gjennom døgnet. Vi vil legge til rette for flere oppsøkende og tverrfaglige 
team som kan jobbe tett med pasienten. Arbeidet skal forankres i regionale planer for 
framdrift og utvikling.  

Dagens organisering av våre sykehus har bidratt til at de leverer gode tilbud og tjenester og 
behandler flere enn noen gang. Ansatte over hele landet gjør en formidabel innsats. 
Arbeiderpartiet vil videreutvikle den norske sykehusmodellen og beholde det regionale 
nivået. Vi vil sikre det offentlige eierskapet og en tydelig politisk styring og prioritering. 
Innenfor disse rammene vil Arbeiderpartiet vurdere justeringer av dagens modell.  

Det har vært store og nødvendige omstillinger i hovedstadsområdet. For å gjennomføre 
disse ble Helse Øst og Helse Sør slått sammen til Helse Sør-Øst. Denne helseregionen 
omfatter alene 10 fylker og utgjør over halvparten av sykehus-Norge. Når omstillingene og 
samordningen i Oslo-området og ved Oslo Universitetssykehus er gjennomført, vil vi vurdere 
organiseringen av Helse Sør-Øst-området, herunder muligheten for å dele opp regionen, for 
å styrke den regionale forankringen i sykehusmodellen. 

Lengre åpningstider ved sykehusene vil være en fordel for mange av pasientene og deres 
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pårørende. Norske sykehus har lokaler og utstyr for milliarder av kroner som står ubrukt 
store deler av døgnet. Dette er dårlig ressursutnyttelse som har en kostnad for fellesskapet. 
Vi vil arbeide for at bygninger, utstyr og personell kan brukes bedre enn i dag. Dersom vi skal 
utvide åpningstiden, vil det være partene i arbeidslivet som utvikler og tilpasser avtaleverket.   

Sammen med de ansattes organisasjoner og ledelsen ved norske sykehus vil vi arbeide for 
styrket arbeidsmiljø og en heltidskultur i helse- og omsorgssektoren. Vårt mål er at heltid blir 
regelen i helse- og omsorgssektoren. Det er behov for bedre oppgavedeling mellom de ulike 
profesjonene. For eksempel kan helsefagarbeidere, helsesekretærer og sykepleiere utføre 
flere oppgaver enn i dag. Vi vil arbeide for å styrke de ansattes faglige medvirkning i styre og 
drift av norske sykehus. 

God ledelse i sykehus er avgjørende for god drift, kompetanseutvikling og god 
pasientbehandling. Vi vil arbeide for å forsterke ledelsen i førstelinjen: Ledelsen av de 
ansatte i deres daglige virke. Vi vil sette ledelse enda høyere på dagsorden i sykehusene for 
å sikre kvalitet og pasientsikkerhet.  

Arbeiderpartiet vil: 
 

 Fortsatt fullfinansiere aktivitetsveksten i sykehusene.  
 Løfte frem områdene rus, psykisk helse og rehabilitering innenfor både forebygging 

og behandling.  
 Sikre gjennomføring av pasientsikkerhetskampanjen ”I trygge hender” som et femårig 

program for pasientsikkerhet fra 2014. 
 Endre lovverket og utvikle felles IKT-løsninger med sikte på ”én innbygger – én 

journal”.  
 Sikre at spesialisthelsetjenesten tilbyr rusavhengige pasienter poliklinisk behandling, 

døgnbehandling samt medikamentassistert behandling og rehabilitering av god 
kvalitet.  

 Legge til rette for bedre oppgavefordeling mellom profesjonene i helse- og 
omsorgssektoren.  

 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 

Uttalelse nr. 4: 

En skole for alle 
 
Norges viktigste ressurs er menneskene som bor her. Det er kunnskap, kreativitet og 
skapertrang som gjør oss i stand til å løse morgendagens oppgaver. Derfor har 
Arbeiderpartiet store ambisjoner for Kunnskaps-Norge. 
 
Lik rett til utdanning er grunnleggende for å utjevne sosiale forskjeller og gi alle mulighet til å 
ta i bruk sine evner. Alle våre kunnskapsreformer har handlet om å sikre folk tilgang til god 
og gratis utdanning med høy kvalitet. Vi har ambisjoner på vegne av alle barn. Hvilken 
bakgrunn du har skal ikke avgjøre hvilke muligheter du har i livet. 

Arbeiderpartiet vil styrke fellesskolen og forsvare den offentlige skolen som en felles 
arena for alle uansett bakgrunn. Det betyr noe hvem som styrer i skole- og 
utdanningspolitikken. Den rødgrønne regjeringen har mye å være stolt av. Vi har 
stanset den massive privatiseringen av fellesskolen som høyrepartiene hadde satt i 
gang når de styrte. Vi har snudd nedgang til fremgang på de internasjonale testene 
og norske elever lærer mer enn før. Norsk skole er på riktig vei men vi vil mer. 
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Arbeiderpartiet har tre løfter som skal bidra til at vi fortsetter framgangen i norsk 
skole.  

Et løfte til lærerne: 

Kunnskaps-Norge er helt avhengig av verdens beste lærere for å skape en skole i 
verdensklasse. Vi må ha gode lærere for å sikre god kvalitet i skolen. Arbeiderpartiet vil 
avbyråkratisere skoledagen og styrke det totale læringsmiljøet gjennom å ansette flere 
yrkesgrupper som kan samarbeide med lærerne. 

 Arbeiderpartiet vil øke antallet etter- og videreutdanningsplasser og gjennomføre et 
særskilt kompetanseløft for ufaglærte som har arbeidet i skolen i mange år. 

 Satse på digitale løsninger som kan redusere papirarbeidet og gjør det enklere å 
tilpasse undervisningen til den enkelte elev.   

 Utvide støttefunksjoner i skolen for å frigjøre tid for lærerne til undervisning. 

Et løfte til elevene: 

Fellesskolen skal gi et godt tilbud til alle elever. Både elever som trenger ekstra 
utfordringer og elever som sliter skal oppleve at skolen gir dem det de har behov for. 
Arbeiderpartiet vil sikre tidlig innsats gjennom å etablere et «lese-skrive-regne-løfte» 
som gjør at elever som har grunnleggende ferdigheter under forventet nivå 
automatisk skal få ekstra intensivopplæring. 

 Arbeiderpartiet vil styrke matematikkundervisningen, sikre at alle elever lærer seg de 
fire regneartene og legge mer vekt på matematisk forståelse og problemløsning. Vi vil 
innføre to nye uketimer i matematikk på ungdomstrinnet.  

 Vi vil sørge for kompetanseheving og kompetansekrav hos lærerne samt utvikling av 
bedre undervisningsmetoder for å styrke opplæringen i matematikk. 

 Etablere tverrfaglige ressursteam som skal bistå skolene med intensivopplæring i 
lesing, skriving og matte.  

 Arbeiderpartiet vil sette inn nye tiltak slik at flere fullfører og består videregående 
opplæring. Vi vil styrke den yrkes- og praksisrette opplæringen i fellesfag på de 
yrkesfaglige studieretningene, uten å redusere kunnskapskravene. Vi vil gjøre 
yrkesfaglige utdanningsprogrammer mer fleksible gjennom vekslingsmodeller som 
kombinerer praktisk og teoretisk opplæring.  

Et løfte til foreldrene 

Skolen skal være et godt sted å være og den skal være et godt sted å lære. 
Arbeiderpartiet mener det er viktig at foreldre er sikre på at barna deres har det bra 
på skolen. Hvordan elevene opplever læringsmiljøet i skolen, har stor betydning for 
deres motivasjon, innsats og prestasjoner.  

Et godt fysisk miljø 

 Arbeiderpartiet vil gi statlig støtte til opprustning av skolebygg og stenge skoler som 
ikke er i forsvarlig stand. 

Nulltoleranse for mobbing 

Alle har rett til et miljø fritt for mobbing. Mobbing er et stort helseproblem og hindrer læring. 
Mobbingen setter også ofte spor og kan følge den berørte i mange år. Ungdom som har 
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psykiske problemer har ofte en eller annen mobbehistorie med seg i bagasjen.  
Mobbing i skolen er et voksenansvar. Det er skolens ansvar å sikre trygge skolemiljø. Alle 
elever og foreldre skal være trygge på at elevene blir tatt vare på i skolen, og at skolemiljøet 
skal legge til rette for læring.  
 
Arbeiderpartiet vil: 
 

 Arbeide for at alle barn og unge skal ha et godt og inkluderende oppvekst- og 
læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing. 

 At det etableres kommunale beredskapsteam mot mobbing. Arbeidet i kommunene 
skal skje gjennom et tverrfaglig samarbeid mellom alle som jobber med barn og unge, 
for å sikre både nødvendig kompetanse og nødvendige verktøy.  

 Foreldre må involveres mer og skolemiljøutvalgene må aktivt med i kampen mot 
mobbing på hver eneste skole.  

 Det bør nedsettes et bredt sammensatt utvalg som skal gjennomgå alle aspekter 
rundt mobbearbeidet i skolen og kommunene, også foreta gjennomgang av lovverket 
for å se om det fungerer etter hensikten. Fylkesmannen og barneombudet må sikres 
nok ressurser i arbeidet mot mobbing. 

 Mobbing må i større grad inn i lærerutdanningen og rektorutdanningen. Alle som 
jobber i skolen må ha verktøyet som gjør dem i stand til å forebygge, avdekke og 
stoppe mobbing. 

 
Ordet i saken: 
Endringsforslag fra delegat 230 Erlend Moen, Sør-Trøndelag: 
Arbeid mot mobbing må i større grad inn i lærer- og rektorutdanninga. Alle som jobber i 
skolen må ha kompetanse og verktøy som gjør dem i stand til å forebygge, avdekke og 
stoppe mobbing. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt med de foreslåtte endringer. 
 
 
Uttalelse nr. 5: 
 
En sterk og konkurransedyktig skog- og treforedlingsnæring 
 
Arbeiderpartiet mener skognæringen må bli et nasjonalt strategisk satsingsområde for 
utvikling av helhetlige verdi- og næringskjeder i Norge. Skogen er vårt «grønne gull», og en 
miljøvennlig energikilde for framtida. Alle tilgjengelige virkemidler må tas i bruk for bidra til en 
sterkt og konkurransedyktig skog- og treforedlingsnæring i Norge også i framtida.  
 
Norge har betydelige skogressurser. Skogen dekker om lag 40 prosent av landarealet, og 
omlag en fjerdedel av landarealet i Norge er produktiv skog. Skog- og treforedlingsnæringen 
sysselsetter 35.000 mennesker. Dersom vi øker avvirkningskvantumet innenfor bærekraftige 
rammer vil verdiskapingspotensialet kunne utgjøre et sted mellom 55 og 60 milliarder kroner. 
For å oppnå dette potensialet er det viktig at man velger å satse langsiktig på  
skogens verdiskapingspotensial.  
 
Den dagsaktuelle situasjonen for skog- og treforedlingsnæringen i Norge er svært 
utfordrende. Europeisk treforedlingsindustri har de senere årene vært preget av 
overkapasitet med påfølgende prispress, omstillinger og nedleggelser. Finanskrisa, lav vekst 
i Europa, og det at norsk produksjon i betydelig grad er innrettet mot avis og magasinpapir 
som erstattes av ny teknologi har gjort industrien her hjemme særlig sårbar for konjunktur- 
og strukturendringer. I tillegg rammes treforedlingsnæringen for fullt av det høye 
kostnadsnivået i Norge. Dette til tross så er kompetanse og utviklingsmiljøet innenfor mange 
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produktområder helt i toppklasse.  
 
Arbeiderpartiet vil sikre at Norge også i framtida skal ha en helhetlig verdi- og næringskjede 
basert på skog i Norge. Vi må satse på hele verdikjeden, fra skogkultivering til ferdig produkt. 
Dersom treforedlingsnæringen fortsetter sin negative utvikling kan hele den industrielle 
etterspørselen etter skogsvirke bli borte i store deler av landet. Dersom treforedlingsmiljøet 
på Södra Cell på Tofte forsvinner, vil det få store ringvirkninger. Også for andre næringer, 
som skognæringen, byggevarenæringen, og for resten av treforedlingsnæringen. Dersom 
Norge ender opp med å bli en ren eksportør av trevirke vil det meste av verdiskapingen 
basert på skog forsvinne. 
 
Skog er en fremtidsnæring. Den er en viktig råstoffkilde til bioenergi og vil kunne spille en 
viktig rolle i overgangen til lavutslippssamfunnet og for å utvikle en bioøkonomi. Trefiber kan 
erstatte en rekke oljebaserte produkter og har en bred anvendelsesmulighet. For å oppnå en 
robust verdikjede med en bred produktportefølje som passer inn i betalingsvillige markeder 
er det nødvendig å satse på forskning og utvikling. Det må etableres en helhetlig politikk for 
næringen med et langsiktig trebasert forsknings- og utviklingsprogram. Hovedfokus skal 
være på ny teknologi, nye produksjonsprosesser, nye markeder og nye produkter. For å 
utnytte skogens ressurser må det etableres en klar strategi for å få ned kostnadene for 
inntransport av trevirke til både sagbruk og andre industrielle formål.  
 
Arbeiderpartiets 10 punkter for en sterk og konkurransedyktig skog-og trenæring: 
 

1. Skognæringen må gjøres til et nasjonalt strategisk satsingsområde for utvikling av 
helhetlige verdi- og næringskjeder i Norge. Alle tilgjengelige virkemidler må tas i bruk 
for bidra til en sterk og konkurransedyktig skog- og treforedlingsindustri. 
 

2. Staten må bidra til utviklingen av et strategisk eierskap i en framtidsrettet norsk 
skogindustri, ved at mandatet til Investinor utvides slik at det kan investeres i lønnsom 
og framtidsrettet skog- og treforedlingsindustri. Investinor sikres tilstrekkelig 
investeringskapital, og midlene øremerkes en egen ramme til investeringer i 
skogindustrien. Investeringene skal være i tråd med normale krav til avkastning og 
innenfor statsstøtteregelverket. 

 
3. Statsskog, som landets største skogeier, skal spille en aktiv og strategisk rolle i 

utviklingen av norsk skognæring.  
  

4. Det må etableres et langsiktig trebasert program for forskning og utvikling – for 
eksempel kalt SKOG21. 

 
5. Staten må satse videre på klynger og inkubatorer, samt økt samarbeid og dialog 

mellom aktørene i næringen. 
 

6. Staten må bidra til at det legges til rette for veiledning, motivasjon og samarbeidstiltak 
med formål å få skogeierne til å finne sammen til mer effektive samarbeidsformer. 

 
7. Det må satses mer på å fjerne hindringer for utbygging av skogsbilveier for å øke 

tilgjengeligheten til skogen. 
 

8. Det må utarbeides en nasjonal tømmertransportplan for å kartlegge hvilke 
investeringer som er nødvendig for å utbedre flaskehalsene slik at man kan få 
etablert en mest mulig effektiv tømmertransport. 

 
9. Maksgrensene for tillat totalvekt for vogntog og tillat vogntoglengde må økes på 
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vegstrekninger dette er mulig. 
 

10. Sikre en helhetlig og aktiv skogforvaltning på alle nivå som underbygger at skog er en 
viktig fornybar ressurs som skal utnyttes gjennom aktiv bruk og økt avvirkning 
 

Endringsforslag fra delegat nr. 219 Else May Botten, Møre og Romsdal: 
Side 14, punkt 8: … og utbytting av tømmerhavn. 
 
Redaksjonskomiteens leder kommenterte forslaget. 
Forslaget ble trukket. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 

 
 
Uttalelse nr. 6: 
 
Framtidas arbeidsplasser 
 

Siden 2005 er det skapt over 340 000 nye arbeidsplasser i Norge – hele to av tre i privat 
sektor. Norsk næringsliv har stor skaperkraft. Det ble startet 55 000 bedrifter bare i 2012 – en 
vekst på 11 prosent fra året før. Vi har rekordhøy sysselsetting, rekordlav arbeidsledighet, og 
det legemeldte sykefraværet er det laveste på 10 år. Norsk økonomi går godt. Vi har 
gjennomført politikken vi gikk til valg på. Og vår politikk har gitt betydelige resultater. Men 
situasjonen kan endre seg. 

Vi ser nå en klar tendens til todeling av økonomien, der aktiviteten på norsk sokkel er høy 
samtidig som tradisjonelle eksportvirksomheter sliter med lav etterspørsel, sterk krone og et 
høyt kostnadsnivå. Det er også en klar geografisk todeling av norsk næringsliv, hvor det 
utvikler seg en sterk geografisk ubalanse med hensyn til vekstkraften i norsk næringsliv. 
Arbeiderpartiet er bekymret for at noen regioner blir hengende etter i utviklingen av et sterkt 
næringsliv. Aktiv næringspolitikk og en klar vilje til å satse på ulike regioners vekstmuligheter 
vil være avgjørende viktig, og hvordan vi håndterer disse utfordringene vil få stor betydning 
for den økonomiske utviklingen framover. 
 
Handlingsregelen ligger til grunn – den er ikke en forhandlingsregel 

Vårt viktigste forsvarsverk mot kriser som kommer utenfra er orden i egen økonomi. Den 
økonomiske krisen i Europa er alvorlig. I mange land er arbeidsledigheten svært høy – særlig 
blant unge. Norge har klart seg godt før, under og etter finanskrisen. Vi har hatt sterk vekst i 
inntekter, produksjon og sysselsetting. Men vi er et lite land med tette økonomiske bånd til 
verden rundt oss. Situasjonen kan snu også her. 

Arbeiderpartiet er garantisten for trygg økonomisk styring. EØS-avtalen gjør at norske 
bedrifter kan konkurrere på lik linje med europeiske bedrifter, og sikrer avgjørende 
markedsadgang til viktige markeder i EU. EU er vårt viktigste eksportmarked. 
Handlingsregelen er en hjørnestein i norsk økonomisk politikk, og gir næringslivet stabilitet 
og forutsigbarhet i innfasingen av petroleumsinntektene. Ved at inntektene plasseres i 
utlandet i Statens pensjonsfond utland, skjermes kronen fra de store og varierende 
inntektene fra oljevirksomheten. Arbeiderpartiet vil sterkt advare mot å skape usikkerhet 
rundt disse rammeverkene. EØS, handlingsregelen og en forutsigbar forvaltning av 
oljerikdommen er avgjørende for konkurranseutsatt industri. 
 
Enklere for næringslivet 
 
Det skal være lett å skape sin egen arbeidsplass i Norge. I 2012 var vi ifølge Verdensbanken 
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det sjette beste landet i verden å drive næringsvirksomhet i. Men vi kan alltid bli bedre. 
Derfor har Arbeiderpartiet i regjering et historisk mål om å redusere næringslivets 
administrative byrder med 10 milliarder kroner innen utgangen av 2015. Dette har resultert i 
mange viktige forenklingstiltak, og vi er snart halvveis til målet. Bedriftene skal bruke minst 
mulig tid på administrative oppgaver som er pålagt dem i lover og forskrifter, og mest mulig 
tid på å drive og utvikle virksomheten.  
 
Staten skal være en aktiv medspiller 
 
Staten spiller en viktig rolle i utviklingen av norsk næringsliv. Samspillet mellom et 
konkurransedyktig og nyskapende næringsliv og en aktivt medvirkende stat er et sentralt 
kjennetegn ved den norske samfunnsmodellen. Mens høyrepartiene ønsker å redusere det 
statlige eierskapet betydelig, vil Arbeiderpartiet opprettholde omfanget av statens eierskap 
om lag på dagens nivå.  
 
Et omfattende statlig eierskap er et viktig bidrag til den gode næringsutviklingen i Norge. Det 
statlige eierskapet skal forvaltes på en aktiv, dynamisk og profesjonell måte, der 
langsiktighet, forutsigbarhet og samfunnsansvar er kjennetegn i en strategi for økt 
verdiskaping, industriell utvikling og trygge arbeidsplasser. Vi vil bidra med kapital til statlig 
eide selskaper der det er fornuftig for verdiskaping og framtidsrettede arbeidsplasser. I 
strategisk viktige selskaper er det er avgjørende at hovedkontor blir værende i Norge.  
 
Arbeiderpartiet forventer også at statlig eide bedrifter bidrar til en god fagutdanning ved å 
stille opp med læreplasser og god faglig veiledning, og at det satses på flere lærlinger 
gjennom mer bevisst innkjøpspolitikk der offentlige myndigheter er avtalepart.  
 
Lederlønnsutviklingen i mange statlige virksomheter har ikke vært tilfredsstillende til tross for 
at det har vært vedtatt klarere krav om moderasjon i lederlønnsutviklingen. Arbeiderpartiet vil 
derfor at staten legger ytterligere press på selskapene som ikke følger opp intensjonene i 
statens retningslinjer for lederlønn, slik at man faktisk oppnår moderasjon i 
lederlønnsutviklingen.  
 
Bedriftene skal møte gode rammebetingelser 
 
Gjennom innovasjon og gründervirksomhet skal mange av framtidens arbeidsplasser 
skapes. Arbeiderpartiet mener det offentlige må legge til rette for at folk som har gode ideer 
til nye bedrifter og konsepter, skal få gjort ideene sine til virkelighet. I Norge har vi et godt og 
målrettet offentlig virkemiddelapparat rettet mot næringslivet. Samtidig er det alltid rom for 
forbedringer. Behovene endrer seg. Arbeiderpartiet mener det er viktig at det offentlige 
virkemiddelapparatet, som Innovasjon Norge, Siva, Investinor og Forskningsrådet, må 
fungere helhetlig og være treffsikkert. Arbeiderpartiet vil videreutvikle den statlige 
eksportfinansieringsordningen gjennom GIEK og Eksportkreditt Norge, for å sikre 
videreføring av et konkurransedyktig eksportfinansieringstilbud til norske eksportører.  
 
God infrastruktur for vei, bane og sjø er svært viktig for næringslivet og binder landet 
sammen. Arbeiderpartiet mener den nylig fremlagte Nasjonal Transportplan for perioden 
2014-2023 er en historisk satsning på samferdsel. De neste 10 årene skal det brukes 508 
milliarder statlige kroner for enklere, raskere og sikrere transport over hele Norge. Tiltakene 
vil bidra til sparte transportkostnader for næringslivet på 78 milliarder.  Det er viktig for 
bedrifter over hele landet.  
 
Arbeiderpartiet har levert gode rammebetingelser for norske industribedrifter. Nytt 
industrikraftregime, CO2-kompensasjon og produksjon av ny fornybar energi har gitt næringa 
optimisme og tro på framtidige investeringer og nye arbeidsplasser i Norge. Arbeiderpartiet 
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vil fortsette å legge til rette for en utvikling av gode rammebetingelser for norske 
industribedrifter. Det er viktig at klimapolitikken innrettes slik at den også blir god 
næringspolitikk. Gjennom det nye Fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging, og 
Enova, legger vi til rette for at norsk industri tar i bruk de nyeste teknologiske løsningene som 
gir økt effektivitet og lavere klimautslipp.  
 
Den sterke norske tradisjonen med små forskjeller, bedriftsdemokrati og medbestemmelse 
på arbeidsplassen, er en stor fordel for bedriftenes innovasjonsevne. Det vil vi bygge videre 
på. Den norske samfunnsmodellen med sterke og ansvarlige fagforeninger, organiserte 
arbeidsgivere og en engasjert stat er vårt konkurransefortrinn og viktig for norsk vekst. 
 
Vi må satse strategisk 
 
Arbeiderpartiet mener Norge må satse strategisk på de områdene hvor vi har spesielle 
forutsetninger for å lykkes, hvor vi har særskilt kompetanse og hvor vi har sterke 
næringsklynger å bygge videre på. Vi skal være ledende på sjømat, maritim virksomhet, 
petroleum, energi, miljøteknologi og reiseliv. Samtidig må vi satse på nye områder, som 
nanoteknologi, mineralindustri/bergverk og nytenkning innen videreforedling av norske 
skogprodukter. Arbeiderpartiet vil ha en egen innlandsstrategi for å møte de utfordringer den 
næringsmessige og geografiske todelingen i norsk økonomi medfører.  
 
Forskning for verdiskaping 
 
Satsing på utdanning, næringsrettet forskning og kompetanseutvikling er viktig 
næringspolitikk. En sterk fellesskole har direkte virkning på norske bedrifters 
konkurransekraft. Gjennom satsning på høyere utdanning utdanner vi i dag mennesker til å 
løse utfordringer vi fortsatt ikke kjenner. Nøkkelen til økonomisk framgang går gjennom vår 
vilje og evne til å bringe fram ny kunnskap på viktige samfunnsområder, og gjennom å skape 
rom for fornyelse. For Arbeiderpartiet er troen på ny viten og kunnskapsbaserte løsninger 
grunnleggende. Vårt mål er at Norge skal være en av de ledende innovative og 
kunnskapsbaserte økonomier i verden. Det er viktig å satse der vi er gode. Rik tilgang på 
naturressurser er et av Norges viktige konkurransefortrinn. Arbeiderpartiet vil derfor gjennom 
forskning og utvikling satse videre på næringene der vi har spesielle forutsetninger for å 
være gode, blant annet energi og miljø, reiseliv, marin- og maritim sektor. 
 
God forskning som deles og tas i bruk i stor skala har potensiale til å skape store 
forandringer. Arbeiderpartiet vil styrke mulighetene for kommersialisering av 
forskningsresultater. Den forskningsbaserte kunnskapen gir best forutsetning for å lykkes 
med innovasjon når den kobles sammen med den erfaringsbaserte kunnskapen på 
arbeidsplassene. 
 
Bevilgningene til forskning har økt med 32 % siden 2005. Men like viktig som økte ressurser 
til forskning, er det å se på sammenhengen mellom ressurser og resultater. I perioden fra 
2006 til 2011 har den vitenskapelige publiseringen økt med 42 prosent, og antallet avlagte 
doktorgrader per år har mer enn fordoblet seg fra 2000 til 2011. Det viser at vi er på rett vei.  
 
Arbeiderpartiet har som mål å omsette forskningsinnsatsen til verdiskaping og trygge, 
framtidsretta arbeidsplasser. For å få til det må samarbeidsarenaene mellom kunnskap, 
forskning og næringsmiljøer styrkes og utvikles. Vi vil ha en Langtidsplan for forskning, for å 
sikre forutsigbarhet, åpenhet og langsiktighet rundt nasjonale kunnskapsinvesteringer. Mer 
samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i høyere utdanning, og bedre samordning av 
sektorforskning på tvers av departementer, direktorater, organisasjoner og næringer er viktig 
for å se forskning og utdanning i sammenheng. For å heve kvaliteten i norsk forskning og 
høyere utdanning, må vi være i tett kontakt med internasjonale miljøer. Derfor har det vært 
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viktig å delta i internasjonale forskningsprogrammer. Arbeiderpartiet mener videre det må 
være en prioritert oppgave i sektoren å redusere antallet midlertidige ansettelser. Det bør 
også i større grad, legges til rette for likestilling og bedre karrieremuligheter for kvinner. 
 
Verdiskaping basert på våre naturgitte ressurser  
 
Norge er rikt på naturressurser som olje, naturgass, vannkraft og fiskerier. Andre 
naturressurser Norge har er matjord, skog, kull og mineraler. Mye av vår verdiskaping er 
basert på våre naturgitte ressurser.  
 
Målt i verdiskaping, i statlige inntekter og i eksportverdi er petroleumsvirksomheten i dag 
Norges største næring. Og norske bedrifter er involvert i hele produksjonskjeden. Norske 
virksomheter leverer høyteknologiske løsninger til petroleumsindustrien og tilliggende 
næringer, både her hjemme og i utlandet. Et fellestrekk for alle disse miljøene er at de har 
utviklet seg fra allerede eksisterende lokalmiljøer for mekanisk konstruksjon, 
maskinproduksjon, skipsfart eller innenfor fiskeriene. Samtidig har norsk sokkel bydd på 
mange utfordringer som har krevd kreativitet og kunnskapsutvikling. Sammenkoplingen er 
ulik. Arbeiderpartiet vil legge til rette for fortsatt teknologiforsprang, knoppskyting og 
konkurransedyktighet for den petroleumsrettede leverandørindustrien. 
 
Norsk fiskeri- og havbruksnæring konkurrerer på et globalt marked, og leverer i dag sunn og 
trygg sjømat produsert i et rent havmiljø til forbrukere i nærmere 150 land. Næringa er en av 
Norges fremste eksportnæringer, og betyr mye for bosetting og aktivitet langs vår lange kyst. 
Den gir arbeidsplasser i fisket, oppdrett og fiskeindustri, og skaper betydelige ringvirkninger 
for næringsliv og for forskning og utvikling. Arbeiderpartiet vil legge til rette for økt vekst i 
næringen, innenfor miljømessige bærekraftige rammer. For Arbeiderpartiet er det et mål å 
bedre mulighetene for å øke bearbeidingen av fiskeriressursene Norge.  Vi vil legge til rette 
for sterk og god utvikling av leverandørindustrien til sjømatnæringa, bidra til utvikling av en 
mer innovativ fiskeindustri og ha et marint kunnskapsløft. 
 
Arbeiderpartiet vil også legge til rette for en lønnsom, vekstkraftig og miljømessig forsvarlig  
mineralnæring, i tråd med Regjeringens mineralstrategi.  Nye mineralprosjekter kan gi store 
positive ringvirkninger til lokalsamfunn spesielt i distriktene, og det er derfor viktig at 
kartleggingen av mineralressurser fortsetter over hele landet.  Norsk mineralnæring skal 
være blant verdens mest miljøvennlige og aktivt søke fremtidsrettede løsninger. Deponering 
må skje på en miljømessig forsvarlig måte. Utslipp og bruk av miljøgifter skal unngås. For å 
sikre at Norge skal være et attraktivt land å drive mineralvirksomhet i, må det samtidig legges 
til rette for bedre ressursplanlegging, mer effektive og forutsigbare planprosesser, og på å 
styrke kompetansen i mineralforvaltningen. Vi vil styrke forskningen slik at det kan tas i bruk 
ny teknologi og mer effektive driftsmetoder, for å sikre en bærekraftig norsk mineralnæring.  
 
Arbeiderpartiet vil arbeide for målet i landbruksmeldinga om å opprettholde 
selvforsyningsgraden. Videre må Norge forvalte og utvikle reindrifta som en økologisk, 
kulturell og økonomisk bærekraftig næring. Det er nødvendig å redusere antallet rein. 
Reduksjon må gjennomføres slik at den oppleves rettferdig og skaper trygghet i næringen. 
Arbeiderpartiet mener de største flokkene må reduseres mest ved hjelp av bunnfradrag på et 
antall rein. Arbeiderpartiet vil videre vurdere et øvre reintall for driftsenheten, og at det kan 
settes en grense for hvor mange rein en driftsenhet normalt kan ha, uten krav om reduksjon. 
Reintallsreduksjonen bør også ta hensyn til driftsenheter som lojalt har fulgt opp 
myndighetenes tidligere oppfordringer og krav om reduksjon. Det må legges til rette for gode 
omstillingsprosesser for de utøverne som skal ut av næringa. Arbeiderpartiet vil også vurdere 
mulighetene for å skjerme de som har reindrifta som eneste inntektskilde framfor de som har 
reindriftsnæringa som biintekt. 
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Arbeiderpartiet vil: 
 Føre en aktiv næringspolitikk som legger til rette for et nyskapende, kunnskapsbasert 

og miljøvennlig næringsliv. 
 Verne om EØS-avtalen, handlingsregelen og forutsigbar forvaltning av oljerikdommen 
 Videreutvikle et sterkt, aktivt og dynamisk statlig eierskap i norske bedrifter, og legge 

ytterligere press på selskapene som ikke følger opp intensjonene i statens 
retningslinjer for lederlønn. 

 Fortsette arbeidet med forenkling for næringslivet. 
 Arbeide for et helhetlig og treffsikkert virkemiddelapparat. 
 Legge til rette for økt verdiskaping basert på matproduksjon, trevirke, reindrift og 

bioenergi. 
 Satse strategisk på de næringer hvor vi har spesielle forutsetninger, investere i 

kunnskap, forskning og infrastruktur. 
 Styrke mulighetene for kommersialisering av forskningsresultater, ha en Langtidsplan 

for forskning, og redusere antallet midlertidige ansettelser innen høyskole- og 
universitetssektoren.  

 
Følgende hadde ordet i saken: 
Delegat 285 Kjetil Bjørkelund, Troms: Forslag 15.51, kap. 15 energi og miljø, 
Petroleumstilsynet til Nord-Norge. 
Forslaget avvises av redaksjonskomiteen. 
Forslagsstiller foreslår at landsmøtet ber sentralstyret ta initiativ til at det blir vurdert en 
etablering av et avdelingskontor i Nord-Norge for Petroleumstilsynet. 
 
Delegat 253 Bjørnar Selnes Skjæran, landsstyret, Nordland: 
Endringsforslag linje 708 om landbruk: Arbeiderpartiets overordnede mål for 
landbrukspolitikken er matsikkerhet, landbruk over hele landet, økt verdiskaping og et 
bærekraftig landbruk. Jordbruket i Norge har svært forskjellige rammevilkår knyttet til vår 
geografi og vårt klima, dette må det tas hensyn til. Arbeiderpartiet vil  legge til rette for økt 
produksjon, slik at selvforsyningsgraden for jordbruksprodukter opprettholdes. 
 
Delegat 101 Espen Johnsen, Oppland: 
Tilleggsforslag: Sentralstyret gis fullmakt til å innarbeide et avsnitt om IKT 
 
Delegat 263 Lisbeth Berg Hansen, Nordland: 
Endringsforslag til side 17, linje 673: stryke ordet «fiskerier» og endre til «sjømat». 
Endringsforslag til side 18, linje 695: stryke ordet «ha» og endre til «gjennomføre». 
Linjen blir da: …. Mer innovativ fiskeindustri og gjennomføre et maritimt kunnskapsløft. 
 
Lederen i redaksjonskomiteen kommenterte forslagene. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt med foreslåtte endringer. 
 
 
Uttalelse nr. 7: 
 
Vi bygger Norge videre – og binder landet sammen 
 
Arbeiderpartiet vil bygge Norge og binde landet sammen gjennom nye veier, satsing på 
jernbane og utbygging av havner. Dette er viktig for folk og næringsliv i hele landet. Vi bruker 
mer penger enn noensinne på vei og bane. Den rødgrønne regjeringen er den første som 
ikke bare har oppfylt, men overoppfylt inneværende Nasjonal transportplan. Forrige gang 
Høyre satt i regjering økte de bevilgningene med 2,5 milliarder kroner. Vi har økt med over 
14 milliarder kroner. Nær seks ganger så mye. Og det var før den nye Nasjonale 
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transportplanen.  
 
Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023 innebærer en ny historisk satsing på samferdsel i 
Norge. Vi satser på miljøvennlig transport i byområdene, effektiv utbygging av de store 
transportkorridorene som binder landet sammen og korter ned reisetid på både vei og 
jernbane. Slik bygger vi ei solid bru til framtida. Arbeiderpartiet vil at det de neste 10 årene 
skal det brukes 508 milliarder statlige kroner på samferdsel – en økning på 50 prosent fra 
inneværende periode. Folk over hele landet vil merke bedre, raskere og mer effektiv 
transport på vei og bane i åra som kommer.  
 
Arbeiderpartiet mener at NTP på en god måte sørger for en differensiert transportpolitikk, 
som tar hensyn til både at de ulike transportformene har ulike egenskaper og at det er 
forskjellige transportbehov i ulike deler av landet. Vi er et langstrakt land. Det krever effektiv 
transport. Tiltakene på vei, bane og sjø er i ny NTP samlet beregnet til å redusere 
transportkostnadene i distriktene med 47 milliarder kroner. Reduserte transportkostnader for 
næringslivet samlet er beregnet til 78 milliarder kroner. Det er viktig for norske bedrifter og 
arbeidsplasser over hele landet. Reduserte transportkostnader bidrar også til å styrke 
næringslivets konkurranseevne.  
 
Nullvisjon for ulykker 

Utbygging av nye og bedre veier og økt satsing på fornying, drift og vedlikehold vil gjøre 
vegtrafikken mer pålitelig og driftssikker. Arbeiderpartiet mener det er en viktig visjon at det 
ikke skal forekomme ulykker med drepte og hardt skadde i transportsektoren. Siden 2005 er 
tallet på drepte og hardt skadde redusert med 30 prosent, samtidig som det har vært en 
trafikkvekst på om lag 12 prosent. Det har ikke vært færre drepte på norske veier siden 
1950-tallet. Dette er et resultat av systematisk og målrettet trafikksikkerhetsarbeid, med 
satsing på tiltak som har dokumentert effekt. Arbeiderpartiet understreker viktigheten av 
fortsatt høy innsats på dette feltet. 

Bedre veier binder landet sammen 

Vi må ha transportkorridorer som binder landsdeler sammen, og utvikle det norske veinettet 
slik at lengre sammenhengende strekninger får god standard. Arbeiderpartiet er fornøyd med 
at forbindelsene E6, E10, E16, E18, E39 og E134 er prioritert i ny NTP.  
 
Arbeiderpartiet mener reisetidsreduksjoner er viktig for regional utvikling. Tiltakene i NTP vil 
gi reduserte reisetider. Siden 2005 er reisetiden på E39 redusert med 50 minutter. 
Prosjektene i ny NTP gjør at reisetiden reduseres med ytterligere 1,5 time. Reisetiden på E6 
vil bli betydelig redusert, E16 Oslo - Bergen får redusert kjøretid på 30 minutter og reisetiden 
på E18 reduseres med 20 minutter. Det betyr mye for folk og næringsliv. 
 
Fylkene har siden overtakelsen av ansvaret for det tidligere øvrige riksveinettet i 2010, vist 
seg som gode veieiere. På tross av dette er det fortsatt et stort vedlikeholdsetterslep på 
fylkesveinettet. Arbeiderpartiet mener ekstraordinære statlige midler i NTP - 10 milliarder 
kroner i 10-årsperioden - styrker fylkeskommunens mulighet til å drifte, vedlikeholde og 
fornye fylkesveiene. I tillegg er det for tiårsperioden satt av i alt 7,5 milliarder kroner i statlige 
tilskudd til skredsikring på fylkesveiene. Samlet er dette en vesentlig statlig satsing som vil gi 
bedre fylkesveier lokalt og som gir fylkeskommunene økonomisk rom for fortsatt å være 
gode veieiere. 
 
En jernbane for framtida 
 
Rødgrønn politikk har de siste årene gitt oss en formidabel økning i investeringene og 
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fornyelsen av jernbanen. Arbeiderpartiet mener NTP 2014-2023 vil løfte denne innsatsen 
ytterligere. Det skal de neste årene brukes 168 milliarder kroner til jernbane - en økning på 
nær 49 prosent sammenlignet med 2013-nivå. Arbeiderpartiet er fornøyd med at regjeringen 
innenfor dette har prioritert utbygging av InterCity-strekningene mellom Oslo og Lillehammer, 
Halden og Skien - som vil forkorte reisetiden betydelig og øke befolkningens mobilitet - 
Bergensbanen (inkl. Ringeriksbanen) og modernisering av Trønderbanen og Meråkerbanen. 
Arbeiderpartiet mener samtidig at nyinvesteringer og drift og vedlikehold går hånd i hånd, og 
er fornøyd med at NTP legger opp til en betydelig satsing også på drift og vedlikehold.  
 

Arbeiderpartiet mener det er viktig at det også blir satt i gang en vurdering av elektrifisering 
av gjenværende dieselstrekninger på jernbanenettet. Elektrifisering reduserer 
klimagassutslippene, og er positivt for gods på bane fordi det gjør det mulig å kjøre tyngre 
godstog. Økt godstransport på jernbane må også sikres gjennom økt driftsstabilitet, bedre 
punktlighet og regularitet. I tillegg må kapasiteten ved eksisterende terminaler økes, det må 
bygges Arbeiderpartiets mål er at veksten i persontransport i byområdene skal tas med 
kollektivtransport, sykling og gange. Økt bruk av miljøvennlig transport i byene vil gi bedre 
bymiljø, klima, framkommelighet og folkehelse. Velfungerende byer har stor betydning for 
verdiskapingen i landet, og byene bør ha et transportsystem som er effektivt, sikkert og 
universelt utformet. Når framkommeligheten i byområdene bedres, vil dette også bidra til 
bedre transport mellom regioner. 

De fire største byområdene har i dag store kapasitets- og miljøutfordringer. Men også i 
middels store byområder er det utfordringer knyttet til miljøforhold og framkommelighet som 
må løses. Dårlig framkommelighet gir store tidstap både for kollektivreisende og bilister, og 
fører til økte kostnader for næringstransport som er avhengig av det lokale veinettet for 
distribusjon av varer. Beregninger av trafikkutviklingen viser at det må forventes 1,5 millioner 
flere daglige bilreiser i de ni største byområdene i 2030. Da er det avgjørende at flest mulig i 
rushperiodene velger kollektivtransport, sykler eller går.  

Arbeiderpartiet støtter stadfestingen i NTP om at i og omkring storbyområdene skal 
kollektivformål og sykkeltiltak gis økt prioritet ved fordeling av samferdselsbevilgningene. Det 
er bra at NTP inneholder en ny ordning med helhetlige bymiljøavtaler med lokal handlefrihet, 
strenge krav til miljømål og mer penger til tiltak i byområdene. I tillegg til dette og 
rekordsatsning på jernbane, er styrking av belønningsordningen for kollektivtrafikk og økte 
midler til gang og sykkelveier viktig. Det vil gi oss byer med bedre miljø, økt fremkommelighet 
og ikke minst økt trivsel i framtidas byer. 

Flere myke trafikanter for fremkommelighet, miljø og folkehelse 

Med flere syklister i trafikken får vi bedre framkommelighet, mer miljøvennlig transport og 
bedre folkehelse. Sykkel må bli et naturlig transportvalg for flere enn i dag. Arbeiderpartiet 
støtter storsatsningen på gang- og sykkelveier i NTP. I alt 8,2 milliarder kroner i statlige 
midler til tiltak for syklister og fotgjengere vil bety at 750 kilometer på riksveinettet blir 
tilrettelagt for gående og syklende. Av dette er 240 kilometer i byer og tettsteder.  Langs 
riksveinettet er det i dag til sammenligning 1 300 kilometer sykkelvei. Opptrappingen i tida 
framover må gjennomføres i tråd med klimaforlikets punkter om mer miljøvennlig transport. I 
tillegg til bygging langs dagens veinett, må gang- og sykkelveier også inngå som del av nye 
og større veiprosjekter og som del av bymiljøavtalene.  

Nye krysningsspor og de eksisterende må forlenges. 
 
Transport til vanns og i lufta 
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Spredt bosetting, lange avstander, fjell og fjorder gjør at luftfarten er spesielt viktig i Norge. Et 
godt, sikkert og effektivt flytilbud er viktig for bosetting, sysselsetting og næringsutvikling 
både i distrikts-Norge og i sentrale strøk. Arbeiderpartiet vil opprettholde og videreutvikle et 
desentralisert lufthavnnett. Ordningen med statlig kjøp av regionale flyrutetjenester må 
videreføres. Samtidig må Avinor sikres rammebetingelser som gjør selskapet i stand til å 
løse sine oppgaver.  

Sjø- og banetransport har et kostnadsmessig fortrinn for gods som skal fraktes over lengre 
strekninger, gods med store godsvolumer, og der tidsfaktoren spiller en mindre rolle. I tillegg 
er trafikksikkerheten i mange tilfeller høyere og miljøulempene mindre enn ved veitransport. 
Gjennom NTP ruster vi opp sjøveien med 19,4 milliarder kroner. Det er 55 % over nivået på 
bevilgningen i 2013-budsjettet. Det legger grunnlaget for blant annet en storstilt satsing på 
havner og trygge farleder langs hele kysten og byggingen av verdens første skipstunnel. 
Arbeiderpartiet vil videre styrke sjøtransportens konkurranseevne ved å etablere 
incentivordning som stimulerer til valg av sjøtransport, etablere tilskuddsordning for 
investeringer i utpekte havner, etablere incentivordning som stimulerer til havnesamarbeid og 
styrke forskning og utredning om godstransport på sjø og kombinerte transporter.  
 
Kollektivsatsning i byene 

Mer igjen for hver krone 

Like viktig som økte bevilgninger, er grep for å få mest mulig vei og jernbane for hver krone 
vi bevilger. Arbeiderpartiet mener økt aktivitetsnivå i samferdselssektoren stiller nye krav til 
effektiv bruk av ressursene, og er tilfreds med at det i den nye NTP innføres nye virkemidler 
for mer effektiv bruk av ressursene. Målet er å sikre at samferdselsprosjekter bygges og 
finansieres så effektivt og rasjonelt som mulig.   

Norge trenger ikke finansiere veibygging på kreditt, slik for eksempel OPS-finansiering legger 
opp til. Vi legger gjennom ny NTP pengene som trengs på bordet. Arbeiderpartiets svar på 
debatten om alternativ finansiering av samferdsel er en ny ordning hvor spesielt prioriterte 
prosjekter får en type prosjektfinansiering, men innenfor dagens budsjettsystem. Dette vil i 
større grad sikre at det er fremdriften i prosjektene som bestemmer bevilgningene og ikke 
omvendt. Rasjonell gjennomføring sikrer vi i tillegg gjennom større grad av samordning 
mellom ulike tiltak langs en lengre strekning. Aktuelle tiltak på en strekning kan da 
planlegges og gjennomføres under ett, med felles anbudsutlysning og felles byggeledelse. 
Arbeiderpartiet vil også redusere planleggingstiden i samferdselsprosjekter, effektivisere 
bompengeinnkrevingen, og stille større krav til effektiv bruk av ressursene i 
samferdselsetatene. Frem mot neste rullering av NTP bør det vurderes hvordan arbeidet til 
transportetatene kan koordineres bedre.  

Følgende hadde ordet i debatten: 
Delegat 263 Lisbeth Berg Hansen, Nordland: 
Tilleggsforslag side 19, linje 744: farleder …. Satsing på jernbane og utbygging av farleder 
og havner. 

Tilleggsforslag  fra delegat 262 Tomas Norvoll, Nordland: linje 805: .. tilføye «Ofotbanen» 

Redaksjonskomiteens leder kommenterte forslagene 

Vedtak: Enstemmig vedtatt med de foreslåtte endringene. 
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Uttalelse nr. 8: 
 
Internasjonal uttalelse 
 
Arbeiderpartiets verdigrunnlag er tuftet på frihet, solidaritet, likeverd, likestilling og folkelig 
medbestemmelse. Det preger vår politikk både hjemme og ute. Med en verden i rask endring 
er Arbeiderbevegelsens grunntanke om å skape og dele et viktig retningsvalg.  
 
Krisen i Europa er alvorlig og den har endret karakter. Krisen har gått fra å være en 
finanskrise, til en gjelds- og politisk krise, som nå har slått ut i en arbeidsledighetskrise. I EU-
området står mer enn 26 millioner uten jobb. Ungdomsarbeidsledigheten kan variere fra ca. 
30% opp mot 60% i de hardest rammede områdene. I følge ILO er langtidsarbeidsledigheten 
nå et strukturelt problem. I 19 EU-land har mer enn 40% av de arbeidsledige gått ledige i mer 
enn et år. 
 
Enkelte europeiske land ser en bedring i arbeidsmarkedet. Hovedinntrykket er likevel at 
arbeidskrisen i mange EU-land forverres, med arbeidsløshet som når alarmerende høyder, 
særlig blant ungdom. Vi ser svekket jobbsikkerhet, økende forskjeller mellom folk, kutt i 
sosiale støtteordninger, usikre rammebetingelser for bedrifter og investeringer, samtidig som 
mange regjeringer gjennomfører smertefulle reformer og sliter med gjelds- og 
finansproblematikk. Noen land har trodd at det går an å ha offentlige utgifter på nivå med de 
nordiske, men et skattenivå på nivå med det amerikanske. Det går ikke, verken i EU eller her 
hjemme.  
 
Hvordan en regjering håndterer krisen er et politisk valg. Man kan kutte på en måte som 
rammer vilkårlig, eller man kan søke å verne de mest sårbare i samfunnet. Mister folk 
framtidshåpet vil frykten i samfunnet øke, og faren for ekstremisme, fremmedhat og 
diskriminering av minoriteter øker. I stedet må Europa evne å balansere nødvendige kutt og 
innstramminger med vekstfremmende tiltak, for å skape rom for offensive tiltak mot 
arbeidsledighet og mot sosial ulikhet. Globalt spiller International Labour Organization (ILO) 
en viktig rolle, for å redusere arbeidsledighet og bedre  arbeidsforhold i en verden med store 
økonomiske og sosiale utfordringer. 
 
Arbeiderpartiet ønsker et sosialdemokratisk, politisk svar på krisen og: 

 mener det er avgjørende at kriserammede land snarest får etablert veikart for å 
komme ut av en negativ økonomisk utvikling, alvorlige sosiale og politiske 
konsekvenser, og krever å gjenskape tillit.  

 mener at skattenivået i større grad må stå i samsvar med velferdsnivået gjennom 
bredere skattegrunnlag og skattereformer 

 mener at sosial dialog og kollektive forhandlinger er viktige redskap for å håndtere 
krisen. Likevel ser vi at disse virkemidlene har blitt svekket i mange land.  

 ønsker reformer i arbeidslivet som særlig styrker rettigheter til utsatte grupper, som 
ungdom, for at de lettere skal få innpass i arbeidslivet. 

 støtter arbeidet i EU for innføringen av en ungdomsgaranti, etter modell fra den 
norske. 

 krever at Norge bidrar til å styrke europeisk samarbeid om arbeidstakernes rettigheter 
og tiltak mot sosial dumping.  

 hilser velkommen regjeringens beslutning om å doble det økonomiske bidraget til ILO 
til 180 millioner kroner. 

  
Internasjonal solidaritet er en del av arbeiderbevegelsens verdigrunnlag. En aktiv 
utviklingspolitikk som bidrar til redusert fattigdom og nød er derfor viktig for Arbeiderpartiet. 
Skal vi løfte folk ut av fattigdom må vi både skape og dele. Vi vil derfor ha en 
utviklingspolitikk som bidrar til rettferdig fordeling og økonomisk vekst. Anstendig arbeid og 
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respekt for grunnleggende menneskerettigheter er avgjørende i all vår politikk. Vi som bor i 
verdens rikeste land kan ikke kutte i solidariteten med de aller fattigste.  
 
Arbeiderpartiet: 

 fastholder målsetningen om å bruke minst 1% av bruttonasjonalinntekt på utvikling, i 
motsetning til høyresida som vil kutte i bistanden. 

 
Den arabiske våren i 2011 skapte nytt håp for Nord-Afrika og Midtøsten. Men den har også 
ført til konflikt og krig. Den første tids optimisme har snudd til realisme. Det vil ta mange år 
før vi ser sluttresultatene av omstillingene.  
 
Arbeiderpartiet  

 vil fortsette å støtte opp om demokratiske krefter i regionen, inkludert gjennom det 
arabiske sosialdemokratiske forum som vi har bidratt til opprettelsen av. 

 
Utviklingen i Syria er tragisk. Det er uakseptabelt at Sikkerhetsrådets medlemmer ikke klarer 
å samle seg om en felles posisjon på Syria, slik at presset kan økes på Assad-regimet for å 
få slutt på overgrepene. Overgrep mot sivilbefolkningen, enten de er begått av regimet eller 
opposisjonen, kan ikke gå ustraffet. Også i denne konflikten må de som er ansvarlige for 
alvorlige krigsforbrytelser bli stilt til ansvar. En samlet og inkluderende opposisjon er 
avgjørende for å finne en politisk løsning på konflikten. 
 
Arbeiderpartiet: 

 støtter regjeringen i dens innsats for å styrke den syriske nasjonalkoalisjonen, og 
bidra til opplæring og kapasitetsbygging for det sivile samfunn og lokalrådene inne i 
Syria.  

 krever at regjeringen øker de økonomiske bidragene for å hjelpe flyktninger og internt 
fordrevne i landet. 

 krever at FNs sikkerhetsråd henviser konflikten i Syria til den internasjonale 
straffedomstolen. 

 
Konflikten mellom israelere og palestinere er fastlåst. Gang på gang er håp blitt til 
skuffelse. Norges omfattende dialog med partene må fortsette, men kritikken bør skjerpes 
der det er riktig. Israelske myndigheter støtter bygging av stadig flere ulovlige bosettinger i 
okkuperte områder, noe som reduserer muligheten til å nå målet om en tostatsløsning. Israel 
må vise i handling at de tar reelle skritt mot en tostatsløsning. Vi kan ikke forvente at 
palestinernes tålmodighet skal fortsette, mens antall ulovlige bosettingene stiger.  
 
I fjor sto Norge sentralt for å sikre Palestina oppgradert status som observatørstat i FNs 
generalforsamling. I tjue år har Norge ledet arbeidet med bistand til palestinerne. De 
palestinske statsinstitusjonene er bygd opp, og Verdensbanken sier palestinerne har lykkes. 
Etter statsminister Salam Fayyads avgang, er det viktig at palestinerne får på plass en ny 
regjering med tilsvarende handlekraft hjemme og tillit internasjonalt.  
 
Dersom det ikke er utsikter til framgang i fredsprossen med sikte på en uavhengig palestinsk 
stat, kan Norge bli tvunget til å vurdere om fortsatt finansiering av selvstyreadministrasjonen 
gir mening på sikt. Om målsetningen om en tostatsløsning blir uoppnåelig, vil palestinsk 
selvstyre forvitre, og okkupanten Israel vil stå alene igjen med ansvaret for den okkuperte 
palestinske befolkningen i henhold til folkeretten. 
 
Arbeiderpartiet:  

 støtter videreføringen av regjeringens midtøstenpolitikk, arbeidet med å utvikle 
Palestina til en selvstendig stat og spesielt den humanitære innsatsen. 

 krever at Israel stanser og reverserer byggingen av ulovlige bosettinger i okkuperte 
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områder.  
 vil arbeide for å synliggjøre handel med varer som er produsert i folkerettsstridige 

bosettinger i de okkuperte områdene, som for eksempel merking, slik at forbrukerne 
får informasjon om produksjonssted og en reell mulighet til å velge bort slike varer. 

 
En varig og rettferdig løsning på konflikten i Vest-Sahara er sterkt på etterskudd. Vest-
Sahara er fortsatt okkupert av Marokko. Det er avgjørende å få en politisk løsning på 
konflikten. Presset må økes for å få slutt på alle former for overgrep i Vest-Sahara og for å 
sikre at menneskerettighetene respekteres.  
 
Arbeiderpartiet: 

 krever at Norge må engasjere seg for at partene skal enes om en politisk løsning på 
konflikten som bidrar til at saharawienes legitime rett til selvbestemmelse og 
organisasjonsfrihet.  

 krever at Norge dobler den humanitære bistanden til den saharawiske befolkningen.  
 krever at mandatet til MINURSO (The United Nations Mission for the Referendum in 

Western Sahara) utvides til å inkludere overvåking av menneskerettighetssituasjonen 
i sitt område. 

 vil fraråde norsk næringslivs engasjement i Vest-Sahara og mener at Norge må 
arbeide i internasjonale fora for at flere land gjør det samme. 

 krever at partene øyeblikkelig løslater alle politiske fanger. 
 vil, i relevante fora som for eksempel Party of European Socialists, ta initiativ for å 

legge press særlig på Spania og Frankrike i spørsmålet om Vest Sahara.  
 vil arbeide for at Norge, etter etableringen av et folkerettslig grunnlag, skal 

anerkjenne et selvstyrt Vest-Sahara som uavhengig stat. 
 
I Afghanistan er det tegn som tyder på en viss fremgang hva gjelder intern forsoning i landet 
og i dialogen med Afghanistans naboland, samt når det gjelder kvinners stilling. Likevel står 
Afghanistan overfor store utfordringer i årene som kommer. For å sikre Afghanistan sikkerhet 
på sikt finnes det bare politiske løsninger. Partene i Afghanistan må derfor forhandle om fred 
og forsoning før de internasjonale styrkene trappes ned til et minimum i 2014. 
Arbeiderpartiet mener 

 at Norge må være en langsiktig støttespiller for Afghanistan og opprettholde den 
sivile innsatsen også etter at det militære bidraget trappes ned frem mot 2014. 

 afghanske myndigheter må styrke innsatsen for menneskerettigheter generelt, 
kvinners rettigheter, styresett og korrupsjonsbekjempelse. 
 

Et godt naboforhold til Russland vil alltid være viktig for Norge, og Arbeiderpartiet legger 
vekt på å styrke det. Samtidig må det være rom for å ta opp saker som bekymrer. Det gjelder 
menneskerettighetssituasjonen som er under press. I det siste er det innført flere 
lovendringer som begrenser spillerommet for sivilsamfunn og politisk opposisjon. Situasjonen 
for lesbiske, homoseksuelle, bi- og transseksuelle personer er vanskelig.  
 
Arbeiderpartiet 

 krever at norske myndigheter jevnlig tar opp menneskerettighetssituasjonen med 
Russland. 

 vil ta opp menneskerettighetssituasjonen, og situasjonen for det sivile samfunn og 
utsatte grupper i relevante samarbeidsfora. 

 
Utviklingen i forholdet mellom Nord- og Sør-Korea den siste tiden er bekymringsfull. Militær 
opprustning og truende handlinger har lenge vært Nord-Koreas måte å presse 
verdenssamfunnet til å gi den skakkjørte økonomien varer og finansiell støtte. Landets 
atomambisjoner står i veien for sårt tiltrengt økonomisk utvikling. Store deler av befolkningen 
lever på et eksistensminimum. Menneskerettighetssituasjonen er en av de verste i verden, 
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og hundretusener av personer, inkludert barn, sendes i politiske fangeleirer hvor hardt 
straffarbeid, frarøvelse av mat, tortur og henrettelser skjer.  
 
Arbeiderpartiet mener 

 Nord-Koreas skremselsdiplomati og atomvåpenambisjoner må tas på alvor. Det beste 
svaret på Nord-Koreas uforutsigbare trusler er et samlet, tydelig og forutsigbart 
verdenssamfunn. 

 verden må stå imot Nord-Koreas ønske om anerkjennelse som atommakt. Det ville 
ytterligere øke spenningen i regionen, føre til mer opprustning og øke trykket i flere 
asiatiske land for å starte egne atomprogram. 

 Norge må fortsette å bidra med humanitær bistand gjennom FN og Røde Kors for å 
hjelpe den nordkoreanske befolkningen. 

 
Arbeiderpartiet vil arbeide aktivt for et reelt totalforbud mot atomvåpen. For å få med seg de 
store atomvåpenmaktene i arbeidet for et totalforbud vil en gradvis forhandlet nedrustning 
være viktig. Regjeringens konferanse i Oslo i mars i år satte de humanitære konsekvensene 
av atomvåpen på dagsorden, og bidro til en ny giv i det viktige arbeidet for en atomvåpenfri 
verden. 
 
Arbeiderpartiet hilser velkommen at FNs hovedforsamling nylig vedtok den første avtalen 
som regulerer internasjonal handel med konvensjonelle våpen (Arms Trade Treaty - 
ATT). Avtalen vil medvirke til å redusere menneskelige lidelser forbundet med uansvarlig og 
ulovlig handel med våpen. ATT er en viktig milepæl for FN i arbeidet med våpenkontroll, men 
er ikke perfekt.  
Arbeiderpartiet krever at 

 partene benytter muligheten til å styrke avtalen ytterligere når det åpnes for det. 
 
Det finnes rundt 300.000 barnesoldater i verden. Mange blir kidnappet og andre velger å bli 
soldat for å få mat og et sted å være. Mange jentesoldater blir utnyttet seksuelt. I dag 
eksisterer det ikke et totalforbud for barn under 18 år å delta i militære styrker eller væpnete 
konflikter, men Genève-konvensjonen har regler som tilsier at barn under 15 år ikke skal 
rekrutteres eller delta i væpna konflikter.  
 
Arbeiderpartiet vil 

 at Regjeringen skal arbeide for et internasjonalt totalforbud mot å rekruttere personer 
under 18 år til militære styrker eller i væpnete konflikter. 

 
Arbeiderpartiet er imot all form for dødsstraff. Dødsstraff strider mot prinsippet om livets 
ukrenkelighet, noe som er grunnleggende for vår rettsoppfatning. Arbeiderpartiet mener at 

 Norge skal være førende i kampen mot dødsstraff 
 Norge skal arbeide aktivt for global avskaffelse av dødsstraff gjennom bruk av et 

bredt sett av virkemidler i mellomstatlig og regionale organisasjoner og direkte overfor 
enkeltland. 

 Norske myndigheter må protestere overfor ansvarlige myndigheter ved henrettelser 
som anses i strid med folkeretten 

 
30 millioner kurdere lever i fire land: Irak, Iran, Syria og Tyrkia. De blir undertrykt og forfulgt 
og mange kurdiske ledere er i fengsel. 
Arbeiderpartiet vil at  

 Norge må samarbeide med EU om å kreve at kurdernes menneskerettigheter blir 
respektert i dialogen med Irak, Iran, Syria og Tyrkia.  

 Norge må være pådriver i FN for å sikre kurdernes menneskerettigheter. 
 
Somalias regjering og parlament går inn i en avgjørende fase for å sikre en demokratisk 
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utvikling og stabilt styresett i tiden fremover. Somalia har hatt en positiv fremgang det siste 
året, sett i lys av over 20 år med krig og konflikt. Samtidig vedvarer store politiske, 
sikkerhetsmessige og humanitære utfordringer. Det er kritisk å starte oppbyggingen av 
samfunnsinstitusjoner, som nærmest er totalt fraværende spesielt i sørlige og sentrale deler 
av landet. Utdanning, helse og infrastruktur er i dag overlatt til internasjonale organisasjoner. 
Rundt én million somaliere har søkt tilflukt i nabolandene og 1,3 millioner somaliere er på 
flukt i eget land 
 
Arbeiderpartiet mener  

 Styresmaktene i Somalia må selv ta ansvaret for sin befolkning, men de trenger 
internasjonal støtte for å få hjulene i gang. Norge må bidra til bygging av 
samfunnsinstitusjoner og kompetanse i offentlig forvaltning.  

 Norge må fortsette å støtte Somalia og somaliske flyktninger på Afrikas Horn. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 
 
 
Andre forslag til vedtak:  
 
Barnehagefinansiering 
Landsmøtet ber sentralstyret ta initiativ til at det blir gjort en gjennomgang av 
finansieringsordningen for barnehager og se på hvilke kriterier som legges til grunn.  
Forslag som oversendes sentralstyret: 2.14, 2.34, 2.39, 10.90, 10.116 
 
Følgende hadde ordet: 
Delegat 007 Svein Olav Agnalt, Østfold: 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt oversendes sentralstyret. 
 
 
Foreslås oversendt sentralstyret:  
2.9, 2.43, 2.46 – Barnevernloven må rettighetsfestes. 
8.8 – Fagskole og gjenforening 
Delegat 249 – 110-sentraler og beredskap  
Delegat 129- støtteordninger for foreldre med syke barn 
 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt oversendt sentralstyret. 
 
 
Møtet lørdag sluttet kl. 16.00. 
 
 
 
 

 
 
 
Søndag 21. april 
 
Møtet søndag ble satt kl. 09.00. 
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Møtet startet igjen med et kulturelt innslag med Brazooka, sammensatt av solister fra Norges 
Musikkorps Forbund fra Kvinnherad og Stord i Hordaland.  
 
Helga Pedersen takket og overrakte en langstilket rose. 
 
 
Dirigenten refererte følgende permisjonssøknader: 
 
Søknad mottatt kl. 09.00 fra delegat 221, Ottar-Jan Løvoll, Møre og Romsdal om permisjon  
fra kl. 1445 for å rekke flyet hjem. 
 
Søknad mottatt kl. 09.00 fra delegat 220, Sissel Stokke, Møre og Romsdal om permisjon fra 
kl. 1445 for å rekke flyet hjem. 
 
Søknad mottatt kl. 08.45 fra delegat 130 Kim-Louis Balaska, Vestfold om permisjon hele 
søndag pga. sykdom i familien. 
 
Søknad mottatt kl. 09.30 fra delegat 037 John Harry Skoglund om permisjon søndag pga. 
dødsfall i familien. 
 
Søknad mottatt kl. 09.55 fra delegat 142 Hanne Skretteberg, Telemark om permisjon fra  
kl. 14.45 for å rekke et tog 
 
Søknadene innvilges. 
 
 
 
SAK 10 – INNSTILLING FRA REDAKSJONSKOMITEEN FOR ORGANISASJONS- OG 
VEDTEKTSSAKER: 
 
Dirigenten ga ordet til Kjersti Stenseng som la fram innstillingen fra redaksjonskomiteen for 
vedtekts- og organisasjonssaker: 
 
Innstilling fra Redaksjonskomiteen for organisasjons- og vedtektsaker: 
 
Komiteen har bestått av: 
 
Kjersti Stenseng - leder, Oppland 
Hanne Moe Bjørnbet, Sør-Trøndelag 
Aina Adriansen Munthe, Aust-Agder 
Skjalg Åkerøy. Nord-Trøndelag 
Mani Hussaini, Akershus 
Sven Tore Løkslid, Telemark  
Marianne Wilhelmsen, AUF  
 
Lotte Grepp Knutsen (sekretær) 
Bjørn Eriksen (sekretær) 
 
 
Redaksjonskomiteens forslag til endringer/ tillegg i Arbeiderpartiets vedtekter: 
 
VEDTEKTER FOR ARBEIDERPARTIET 
 

14. Forslag 16.13 fra Sentralstyret 
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Forslag til ny formulering § 12 Eksklusjon pkt. 1: 
Kommunepartiene har rett til å foreslå medlemmer i sitt kommuneparti ekskludert dersom de 
har brutt partiets vedtekter, gjeldende retningslinjer og/ eller program. 
Styret åpner en eksklusjonssak ved å sende vedtak med begrunnelse til fylkespartiet. 
Fylkespartiet gjennom behandling i fylkespartiets styre avgir uttalelse. Det skal ved 
fylkespartiets behandling foreligge skriftlig redegjørelse fra den eller de medlemmer som 
foreslås ekskludert. Fylkespartiets uttalelse gjøres på grunnlag av forslag og saksfremstilling 
fra kommunepartiet, samt redegjørelse fra den/de som foreslås ekskludert. Etter at 
fylkespartiets har gitt sin uttalelse kan kommunepartiet v/ medlemsmøte/  
representantskapsmøte vedta å fremme endelig forslag om eksklusjon ovenfor sentralstyret. 
 Når kommunepartiet har fattet vedtak om at enkeltmedlemmer skal foreslås ekskludert, er 
medlemmet suspendert fra partiet og kan ikke ta del i partiets arbeid før saken 
sluttbehandles av sentralstyret. 
 
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
 

15. Forslag 16.14 fra Sentralstyret 
 
Forslag til tillegg § 13 Alminnelige bestemmelser pkt. 3: 
Som medlem regnes en person når innbetalt kontingent er registrert. Valgbarhet til tillitsverv 
og stemmerett i partiet oppnås etter en måneds medlemskap. Oppstår det tvil om valgbarhet, 
skal kvittert medlemskort fremvises hvor betalingsdato fremgår.  
Bestemmelsen gjelder også for medlemmer i AUF når de deltar i Arbeiderpartiets organer. 
Ved nominasjon til kommunevalg viker kravet om en måneds medlemskap for å være 
valgbar dersom et medlem med kortere medlemstid blir enstemmig valgt på 
nominasjonsmøtet. 
 
Forslag til nytt pkt. 4 i § 13 Alminnelige bestemmelser: 
Innbetalt kontingent gjelder for inneværende kalenderår. Ved manglende 
kontingentinnbetaling etter fastsatt betalingsfrist, tapes retten til å avgi stemme og være 
valgbar i partiets organer. Denne retten inntrer igjen når manglende kontingent er innbetalt. 
 

Forslag til tillegg i § 13 Alminnelige bestemmelser, nåværende pkt. 9: 
I partiets organisasjonsledd skal begge kjønn være representert i vervene som leder og 
nestleder.  
 
Forslag til nytt pkt. i § 13 Alminnelige bestemmelser (pkt 10): 
Et medlem av nominasjons- eller valgkomité er å anse som inhabil når han/hun er foreslått 
nominert og ikke selv har erklært seg uaktuell som kandidat. Nominasjons- og valgkomiteen 
skal vurdere vedkommende sin habilitet når han/hun er eller har vært gift eller samboer, eller 
har et nært slektskap med foreslått person. I tilfeller hvor et medlem av nominasjons- eller 
valgkomiteen blir vurdert som inhabil skal vedkommende tre ut av komiteen og varamedlem 
trer inn som nytt fast medlem i komiteen. 
 
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt. 

 

16. Forslag 16.15 fra Sentralstyret 

Forslag til tillegg § 16 Direkte medlemskap, pkt. 2: 
Arbeiderpartiet kan ta opp som direkte medlemmer enkeltpersoner når det ikke er naturlig å 
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stå tilsluttet en partiavdeling. Dette betinger at vedkommende ikke har verv i kommuneparti/ 
arbeiderlag og ikke er valgt til kommunalt verv på vegne av partiet. Ved direkte medlemskap 
tilfaller hele kontingenten Arbeiderpartiet. 
 
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt. 
 

RETNINGSLINJER FOR ARBEIDERPARTIETS FYLKESPARTIER 
 

17. Forslag 16.16 fra Sentralstyret  

Forslag til endring § 4 Representantskapet, pkt. 5: 
I tilfeller hvor årsmøtet har delegert til representantskapsmøtet å behandle regnskap, har 
styret ikke stemmerett under behandlingen. 
 
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
 

18. Forslag 16.17 fra Sentralstyret  

Forslag endring §5 Nominasjon til stortingsvalget, pkt. 8: 
Kommunepartiene og AUFs fylkeslag sender inn fullmakter til fylkespartiets styre innen 
fastsatt frist på sine utsendinger med vararepresentanter til nominasjonsmøtet.  
 

Forslag til ny formulering i § 5 Nominasjon til stortingsvalg, pkt. 9: 
Utsendingene til nominasjonsmøtet velges av årsmøtet eller medlems-
/representantskapsmøte i kommunepartiet. AUFs fylkesledd deltar i nominasjonsmøtet med 
minst 7 representanter, disse velges av AUFs fylkeslag og deltar i nominasjonsmøtet med 
fulle rettigheter. 
 

Forslag til ny formulering i § 6 Nominasjon til fylkestingsvalg, pkt. 9: 
Utsendingene til nominasjonsmøtet velges av årsmøtet eller medlems-
/representantskapsmøte i kommunepartiet. AUFs fylkesledd deltar i nominasjonsmøtet med 
minst 7 representanter, disse velges av AUFs fylkeslag og deltar i nominasjonsmøtet med 
fulle rettigheter. 
 
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt. 
 

19. Forslag 16.18 fra sentralstyret  

Forslag ny formulering § 7 Fylkestingsgruppa, pkt. 3: 
Fylkespartiets leder, AUFs representant i styret og inntil to andre styremedlemmer utpekt av 
partistyret tiltrer fylkestingsgruppa med tale-, forslags- og stemmerett. 
Så vidt mulig skal fylkespartiets styre være representert i samtlige av gruppas møter. 
Partiets fylkessekretær har møterett med tale- og forslagsrett.  

Forslag endring § 7 Fylkestingsgruppa pkt. 5: 
Vedtak i fylkestingsgruppa, representantskapet og årsmøtet er bindende ved behandling i 
fylkesting, dersom det behandlede organ ikke har vedtatt noe annet.  
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Forslag tillegg § 7 Fylkestingsgruppa pkt. 11: 
Den som er inhabil i en sak som skal behandles i fylkesting eller kommunestyre og/ eller har 
personlige eller familiære interesser (økonomiske, forretningsmessige mv.) i en sak som 
behandles i partiets organer, i kommunestyregruppe, fylkestingsgruppe mv. er å anse som 
inhabile i partiets behandling av saken.   
 
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt. 

 

RETNINGSLINJER FOR ARBEIDERPARTIETS KOMMUNEPARTIER 
 

20. Forslag 16.19 fra Sentralstyret 

Forslag ny formulering § 2 Organisasjonens oppbygging, første avsnitt: 
Det er Arbeiderpartiets medlemmer i en kommune som danner partiavdelinger og 
kommunepartiet. 
 
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
 

21. Forslag 16.20 fra Sentralstyret 
 

Forslag tillegg § 6 Nominasjon til kommunestyrevalg, pkt. 6: 
Medlemsmøtet eller representantskapet foretar den endelige nominasjon på et eget 
nominasjonsmøte. Nominasjonskomiteen legger fram sitt endelige forslag til liste, der det er 
innarbeidet de endringsforslag som komiteen har sluttet seg til. Før det tar fatt på selve 
nominasjonen, fastsetter nominasjonsmøtet hvor mange som skal utheves. 
Nominasjonsmøtet nominerer først ordførerkandidat, varaordførerkandidat og byrådsleder (i 
de tilfeller hvor det er parlamentarisk styre i kommunen). De skal stå først på valglista og 
utheves. 
 
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
 

22. Forslag 16.21 fra Sentralstyret  

Forslag presisering § 7 Kommunestyregruppene, pkt. 8: 
Vedtak i kommunestyregruppa eller kommunepartiet v/ årsmøtet, medlemsmøtet eller 
representantskapsmøtet er bindende ved behandling i kommunestyret dersom det 
behandlede organ ikke har vedtatt noe annet.  
 
Forslag tillegg § 7 Kommunestyregruppene pkt. 9: 
Den som er inhabil i en sak som skal behandles i fylkesting eller kommunestyre og/ eller har 
personlige eller familiære interesser (økonomiske, forretningsmessige mv.) i en sak som 
behandles i partiets organer eller i kommunestyre-gruppe, fylkestingsgruppe mv. er å anse 
som inhabile i partiets behandling. 
 
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
 

23. Forslag 16.22 fra Sentralstyret  
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Forslag til ny ordlyd §10 Vedtekter: 
Vedtektene for kommunepartiet vedtas av årsmøtet. De skal bygge på Arbeiderpartiets 
vedtekter og retningslinjer og må ikke stå i strid med dem. For å være gyldige må vedtektene 
godkjennes av styret i vedkommende fylkesparti. De skal inneholde en bestemmelse om at 
kommunepartiets eiendeler skal tilfalle vedkommende fylkesparti dersom kommunepartiet 
blir oppløst. Når vedtak om oppløsning er fattet, skal økonomiske disponeringer og 
bevilgninger godkjennes av fylkespartiet. Det er ikke anledning til å foreta utdeling av 
gjenværendemidler til medlemmene. 
 
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt. 
 

RETNINGSLINJER FOR ARBEIDERPARTIETS PARTIAVDELINGER 
 

24. Forslag 16.23 fra Sentralstyret 

Forslag ny formulering § 5 Alminnelige bestemmelser, pkt. 2: 
I et kommuneparti der det bare er en partiavdeling, ikke medregnet AUF-lag, er det 
kommunepartiet som ivaretar partiets aktivitet. 
 

Forslag ny formulering § 5 Alminnelige bestemmelser, pkt. 3: 
Medlemmer skal ha medlemskap i en partiavdeling. I de tilfeller der det ikke er 
partiavdelinger, eller det ikke er partiavdelinger medlemmet finner det naturlig å være 
medlem, knyttes medlemskapet direkte til kommunepartiet.  
Et medlem kan delta i et annet lags aktiviteter. Vedkommende har tale- og forslagsrett i 
laget, men teller ikke med ved fastsettelse av lagets representasjon. Lagene har ikke 
mulighet til å kreve inn kontingenten av disse. 
 
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
 

25. Forslag 16.24 fra Sentralstyret  

Forslag ny formulering § 7 Vedtekter: 
Vedtektene vedtas av årsmøtet. De skal bygge på Arbeiderpartiets vedtekter og 
bestemmelser i disse retningslinjer og må ikke stå i strid med dem. De skal inneholde en 
bestemmelse om at partiavdelingens eiendeler skal tilfalle vedkommende kommuneparti, 
eventuelt fylkesparti, dersom partiavdelingen blir oppløst. 
Når vedtak om oppløsning er fattet, skal økonomiske disponeringer og bevilgninger 
godkjennes av kommunepartiet. Det er ikke anledning til å foreta utdeling av 
gjenværendemidler til medlemmene. 
 
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt. 
 

RETNINGSLINJER FOR DET SAMEPOLITISKE ARBEIDET I ARBEIDERPARTIET 
 

26. Forslag 16.25 fra Sentralstyret  
 

§ 2 På kommunenivå 
Alle kommunepartiene i Nord-Norge innkaller før årsmøtet, dog senest innen utgangen av 
oktober, alle partimedlemmer som står i samemanntallet i kommunen til et møte. Møtet 
konstituerer et samepolitisk utvalg på tre medlemmer, bestående av leder, nestleder og 
sekretær. Det velges tre varamedlemmer. Utvalgets navn skal være Samepolitisk utvalg i ..., 
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(med kommunepartiets navn etter). 
Hvis det er få samiske medlemmer i kommunepartiet, kan det i stedet for å oppnevne et 
utvalg velges en person som skal være samepolitisk kontaktperson.     
Det samepolitiske utvalget skal være pådriver for samepolitisk arbeidet i kommunepartiet, 
holde nær kontakt med samene og bidra til at flere melder seg inn i det samiske 
valgmanntallet. Kommunepartier utenfor Nord-Norge skal velge et samepolitisk utvalg eller 
oppnevne en kontaktperson dersom tre partimedlemmer som er mantallsført i 
samemanntallet krever det. Kommunepartiene har ansvaret for å legge praktiske og 
økonomiske forhold til rette for et aktivt samepolitisk utvalg eller en samepolitisk 
kontaktperson. Kommunepartiene skal samarbeide med utvalget/ kontaktpersonen ved 
behandling av saker. Leder av samepolitisk utvalg eller dennes vararepresentant skal være 
representert i styret i kommunepartiet med tale- og forslagsrett.  
 
 
§ 3 På valgkretsnivå 
I hver valgkrets skal det etableres et Samepolitisk forum som skal bestå av de samepolitiske 
utvalgene på kommuneplan og kommunepartienes kontaktpersoner. Forumets navn skal 
være Arbeiderpartiets samepolitiske forum i valgkrets nr. og navn. Til å lede forumet på 
valgkretsnivå skal det velges et styre på 3 - 5 medlemmer. Leder, nestleder og sekretær 
velges ved særskilt valg. Det velges tre varamedlemmer. Det avholdes årsmøte i valgkretsen 
i løpet av 1. kvartal hvert år. Der kretsen er representert i Sametinget møter 
representanten(e) i forumet med fulle rettigheter.  
 
Forumets leder eller nestleder skal delta i fylkespartiet styre med fulle rettigheter og i 
årsmøtet med de samme rettighetene som øvrige styremedlemmer. Er det flere valgkretser i 
et fylke, velger forumene i fellesskap den som skal representere forumene i fylkespartiets 
styre og årsmøte. Sametingsgruppa velger en representant blant gruppas medlemmer fra 
henholdsvis Nord-Trøndelag Ap, Nordland Ap, Troms Ap og Finnmark Ap, som skal tiltre 
styrene i fylkespartiene med tale og forslagsrett.  
Samepolitisk forum har ansvar for å være pådriver for det samepolitiske arbeidet i 
valgkretsen, holde nær kontakt med representanter i Sametinget og de samepolitiske 
utvalgene i kommunepartiene.  
 
Samepolitisk forum på valgkretsnivå skal være ansvarlig for kontakten mellom 
Arbeiderpartiets samepolitiske utvalg i kommunene og samene i valgkretsen. Det kan 
gjennomføres en Samepolitisk konferanse for partiets medlemmer i fylket som står i 
samemanntallet. Samepolitisk forum har forslagsrett til fylkespartienes årsmøter. Beretning 
om arbeidet legges fram for fylkespartiets(enes) årsmøte(r).  I valgkrets 7 sendes 
beretningen Arbeiderpartiet. 
 
Fylkespartiene i Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark har det økonomiske og 
administrative ansvaret for det samepolitiske arbeidet. Tilskuddet som Sametinget betaler til 
listene ved valg skal gå til det samepolitiske arbeidet i forumet og utbetales til de fire 
nordligste fylkespartiene. Tilskuddet til valgkrets 7 utbetales til Arbeiderpartiet.  
 
§ 4 Nominasjonsprosessen til Sametinget på valgkretsnivå 
Forumet er ansvarlig for gjennomføringen av nominasjonsprosessen, at det velges en 
nominasjonskomité, at det utarbeides planer for valgkampen, utarbeide program for 
valgkretsen og for å gjennomføre valgkampen. Nord-Trøndelag Arbeiderparti, Nordland 
Arbeiderparti, Troms Arbeiderparti og Finnmark Arbeiderparti har sammen med forumene i 
sine valgkretser ansvaret for den praktiske gjennomføringen av nominasjonsprosessen. For 
valgkrets 7 påligger dette ansvaret Arbeiderpartiet. Nominasjonsprosessen skal følge de 
frister som samepolitisk råd vedtar med bakgrunn i den frist sentralstyret setter for 
stortingsvalget.  
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Forumet sender ut liste til medlemmene over tidsfristen som gjelder for 
nominasjonsprosessen. Nominasjonskomiteen utarbeider et foreløpig forslag til valgliste som 
sendes alle registrerte samiske partimedlemmer i valgkretsen. Innen en nærmere fastsatt 
tidsfrist skal medlemmene sende nominasjonskomiteen sine eventuelle endringsforslag. 
Nominasjonsmøtet foretar den endelige nominasjonen.  
Til nominasjonsmøte inviteres alle manntallsførte medlemmer i valgkretsen. På 
nominasjonsmøtet legger nominasjonskomiteen fram sitt endelige forslag til valgliste, der det 
er innarbeidet endringsforslag som komiteen har sluttet seg til. Ved nominasjon kan det ikke 
stilles opp kandidater som tar forbehold om å stå fritt i visse saker, og møtet kan heller ikke 
gi slikt tilsagn. Valgkretsens valgprogram må sluttbehandles før nominasjonene kan finne 
sted.  
   
§ 5 På sentralt nivå 
Formelt navn: Arbeiderpartiets samepolitiske råd. 
Sentralstyret nedsetter et samepolitisk råd etter innstilling fra den samepolitiske konferansen. 
Det velges et antall vararepresentanter. Samepolitisk råd består av 8 medlemmer med 
fulle rettigheter, blant disse et medlem fra AUF etter innstilling fra AUF. I tillegg tiltrer 
statssekretær for samepolitiske spørsmål (når partiet innehar denne posisjonen), 
samepolitisk talsperson i Arbeiderpartiets stortingsgruppe og parlamentarisk leder i 
Arbeiderpartiets sametingsgruppe, rådet med tale- og forslagsrett. Når Arbeiderpartiet har 
sametingspresidenten, møter vedkommende med tale- og forslagsrett i samepolitisk råd.  
Arbeiderpartiets samepolitiske råd har ansvaret for å holde nær kontakt med de 
samepolitiske forumene på valgkretsnivå, de samepolitiske utvalgene på kommunenivå og 
samepolitisk rådgiver i Regjeringen når vi har regjeringsmakt. I Arbeiderpartiet sentralt er det 
en politisk rådgiver som har oppfølging av det samepolitiske som arbeidsfelt. Vedkommende 
er sekretær for samepolitisk råd. Ved behandling av saker som berører samiske eller urfolks 
politiske spørsmål bør sentralstyret og stortingsgruppa innhente uttalelser fra samepolitisk 
råd. 
 
§ 6 Det samepolitisk rådets mandat 
Samepolitisk råd skal bistå Sentralstyret med utredningsarbeid og råd i samepolitiske 
spørsmål. Rådet har rett til å fremme saker for Sentralstyret og få dem behandlet. Såfremt 
leder for rådet ikke er medlem i Sentralstyret gis vedkommende møterett i slike saker. 
Samepolitisk råd skal gi råd til partiets aktuelle fraksjoner på Stortinget og politisk ledelse i 
aktuelle departement. Samepolitisk råd skal også ha kontakt med og gi råd til 
Arbeiderpartiets gruppe i Sametinget. Rådet skal være en pådriver for å få etablert et 
sosialdemokratisk samisk samarbeid i Norden og Russland. 
 
§ 7 Arbeiderpartiets samepolitiske konferanse 
Samepolitisk råd innkaller til samepolitisk konferanse hvert annet år innen utgangen av 
november. Til konferansen innkalles de samepolitiske forumene med fire personer (to av 
hvert kjønn) fra hver valgkrets, Sametingsgruppa og Arbeiderpartiets samepolitiske råd, 
samt partiledelsen. Utgiftene for Sametingsgruppa dekkes av gruppa selv.  
Konferansen skal vedta Samepolitisk valgprogram samt gi bidrag til partiets øvrige 
programmer. Konferansen skal diskutere og vedta opplegg for valgkampen. Konferansen 
skal ta opp til debatt andre aktuelle samepolitiske saker. Dersom Arbeiderpartiets 
samepolitisk råd finner det nødvendig og med Sentralstyrets godkjenning, kan det innkalles 
til ekstraordinær konferanse. 6 – 8 uker før den samepolitiske konferansen nedsetter 
Samepolitisk råd en valgkomité som skal jobbe frem forslag til nytt Samepolitisk råd og 
forslag til president- og visepresidentkandidat til sametinget. 
 
§ 8 Valg av president- og visepresidentkandidat til Sametinget 
Etter innstilling fra valgkomiteen (nedsatt av Samepolitisk råd), foretar samepolitisk 
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konferanse nominasjon av presidentkandidat og visepresidentkandidat til Sametinget. Kun 
representanter for de samepolitiske forumene har stemmerett ved nominasjon av president- 
og visepresidentkandidat.  
 
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
 

Organisasjonsuttalelse:  
 
Profesjonell – respektfull – raus  
 
Arbeiderpartiet er en medlemsorganisasjon der kraften ligger i medlemmenes politiske 
engasjement. Vi har 52.758 medlemmer fra hele landet. Vi har 643 lokallag i hele Norge og 
er representert i alle kommuner. AUF har over 13 000 medlemmer. Hver tredje folkevalgte i 
Norge representerer Arbeiderpartiet.  
 
Vi skal fortsatt øke antallet medlemmer og være Norges største politiske parti.    
 
Arbeiderpartiets organisatoriske verdigrunnlag  
Arbeiderpartiet bygger på verdiene frihet, likhet og solidaritet. Dette preger også 
Arbeiderpartiet som organisasjon. Alle skal ha muligheter til å delta og påvirke. Alle 
medlemmer skal ses, høres og lyttes til i partiets demokratiske prosesser.  
 
Vi skal være profesjonelle i alt vi gjør. Prosessene våre skal være ryddige og strukturerte, 
og ledes tydelig og trygt. Gjennom et omfattende skolerings- og studiearbeid skaper vi en 
kunnskapsrik organisasjon med vilje og gjennomføringskraft. Vi skal være tilgjengelige for 
aktører i samfunnet rundt oss, og lytte til deres innspill.  
 
Vi skal møte hverandre med respekt og gjensidig tillit. Alle medlemmer skal få bruke sine 
evner og sitt talent i Arbeiderpartiet. Vi aksepterer ikke diskriminering og trakassering på noe 
grunnlag. Som enkeltmedlemmer og organisasjon, har vi et ansvar både for å forebygge og 
hindre dette.  
 
Partikulturen skal være raus, inkluderende og involverende. Det skal være artig å være aktiv 
i Arbeiderpartiet. Nye medlemmer skal møtes med åpenhet og nysgjerrighet. Som et bredt 
folkeparti skal vi ha god takhøyde for debatt, og for at mennesker kan ha ulike meninger. 
Etter demokratiske prosesser i partiet aksepterer vi flertallsavgjørelser.  
 
OVERORDNET MÅL:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er de valgte ledere og styrer på alle nivåer som er ansvarlige for at partiet når sine 
organisatoriske og strukturelle mål.  

En profesjonell organisasjon 

Gjennom engasjement, deltakelse og diskusjon i Arbeiderpartiet skapes de nye ideene for 
framtidas Norge. Det er medlemmenes engasjement og lokale forankring som utvikler og 
formidler partiets politikk. Hensikten med vår organisasjonsstruktur og våre vedtekter er å 

Alle medlemmer i Arbeiderpartiet skal sikres reell innflytelse i partiets politiske og 
organisatoriske prosesser. Arbeiderpartiet skal være et parti som bygger på politikk- og 
organisasjonsarbeid. Arbeiderpartiet skal vokse som medlemsorganisasjon, politisk 
verksted, kampanjeorganisasjon og som kunnskapsformidlere. Vi vil vektlegge åpenhet og 
inkludering i partiets arbeid og Arbeiderpartiet skal speile mangfoldet i Norge. Derfor vil 
vi øke andelen medlemmer med minoritetsbakgrunn 
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sikre at alle medlemmer får en reell innflytelse i partiets politiske og organisatoriske 
prosesser.  
 
Alle nyoppnevnte styrer på alle nivåer skal tidlig i virkeperioden diskutere hvordan de skal 
etterleve Arbeiderpartiets organisatoriske verdigrunnlag.   
 
Alle nye medlemmer skal kontaktes av lokallagets leder innen ti dager etter at de har fått 
melding om dette. Nye medlemmer skal få tilbud om aktivitet og skolering. Det skal være rom 
for å være aktiv på mange ulike måter, og lokallagsleder har ansvar for at hvert enkelt 
medlem får delta etter eget ønske. Arbeiderpartiet skal ha det fremste frivilligapparatet i 
norsk politikk. Gjennom målrettet rekruttering, et bredt spekter av tilbud og bruk av moderne 
teknologi, skal vi ha flest, de mest aktive og mest effektive frivillige i norsk valgkamp.  
 
Arbeiderpartiet skal utvikle og videreutvikle digitale verktøy som gjør det enklere å verve 
medlemmer, følge opp både nye og gamle medlemmer og tilby målrettet medlemspleie.  
 
Møter er vår hovedarena for debatt og nye vedtak. Et godt møte har et klart mål, er godt 
ledet, tar opp relevante politiske saker. Det gir også rom for debatt der alle medlemmer kan 
delta, og resulterer i tydelige konklusjoner. Alle møter skal offentliggjøres på Mitt 
Arbeiderparti. 
 
Vi skal hele tiden vurdere om måten vi arbeider og kommuniserer på bidrar til å treffe våre 
politiske og organisatoriske mål. Internett og sosiale medier gir nye og varierte muligheter til 
deltakelse, debatt og skolering utenfor våre tradisjonelle møtearenaer.  
 
Arbeiderpartiet skal være en lærende organisasjon. Kompetanseutvikling er et viktig 
strategisk verktøy for Arbeiderpartiet, gjennom både formelle og uformelle læringsarenaer. 
Skolering bidrar til at medlemmene utvikler organisasjonen og partiets politikk. 
Gjennom skolering skal medlemmene motiveres og gis trygghet til å ta på seg 
lederoppgaver, folkevalgte verv og å bli gode ambassadører for våre idéer.  
 
For å drive gode kampanjer og valgkamp er vi avhengige av inntekter fra ulike kilder. 
Arbeiderpartiet har opprettet giverordningen ”A-laget” der medlemmer og andre sympatisører 
kan gi et fast månedlig økonomisk bidrag. De innsamlede midlene skal gå til et 
kampanjefond som skal bidra til å skape aktivitet ute i organisasjonen.  
 
Respekt for hverandre og andre 
Partiet skal være like mangfoldig som samfunnet vi lever i. Når våre tillitsvalgte og 
folkevalgte gjenspeiler dagens Norge, evner vi å forstå samfunnet bedre, identifisere 
utfordringene og skape morgendagens løsninger.  
 
Vi skal samarbeide tett med alle som deler våre mål for samfunnsutviklingen. AUF må 
respekteres som en selvstendig organisasjon og en viktig bidragsyter i det politiske 
arbeidet. AUF er med på å fornye Arbeiderpartiet og er en drivkraft i vår utadretta 
virksomhet.  
 
Vi skal være åpne og ha bred kontakt med hele det norske samfunn og være ombud 
for frivillig sektor. Fagbevegelsen er vår viktigste alliansepartner.  
  
Vi skal arbeide videre for å øke andelen medlemmer og tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn. 
Vi vil ha flere kvinner på topp. Kommune- og fylkespartiene har ansvaret for å rekruttere 
og skolere kvinner. Vi har en særlig utfordring i å motivere medlemmer med 
minoritetsbakgrunn til å ta nye posisjoner i partiet.  
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Vi skal fange opp talenter. Gjennom skolering og mentorordninger skal vi gi dem muligheter 
til å utvikle seg organisatorisk og politisk. Vi vil lage et opplegg for lokale mentorordninger.  
 
I Arbeiderpartiet har vi nulltoleranse for diskriminering og enhver form for trakassering. Alle 
våre tillitsvalgte skal gjøre seg kjent med partiets retningslinjer mot seksuell trakassering. 
Vårt organisatoriske verdigrunnlag er førende for hvordan vi behandler krevende 
organisasjonssaker.  
  
Rause og inkluderende  
Medlemmene har gjennom demokratiske prosesser avgjørende myndighet over partiets 
politikk, valg og indre utvikling. Politisk debatt forutsetter meningsbryting.  
 
Det er avgjørende for Arbeiderpartiets videre vekst og utvikling at nye medlemmer tas i mot 
med åpenhet og blir inkludert i det lokale politiske arbeidet.  
 
I hver kommune, i hvert fylke og nasjonalt skal vi gjennom god dialog og godt samarbeid gi 
våre folkevalgte gode arbeidsvilkår for å omsette program og vedtak til praktisk politikk som 
tar Norge videre. Det skal være gode og ubyråkratiske kommunikasjonslinjer i partiet, slik at 
lokale tillitsvalgte lett kan ta opp saker med sentrale tillitsvalgte.  
 
Fylkespartiene har ansvar for å opprette møtepunkter på tvers av de organisatoriske skillene 
i fylket, dersom det vurderes som nødvendig og riktig. Eksempler på slike nettverk kan være 
ordførernettverk, studieledernettverk, fagligpolitiske nettverk eller forum for 
kommunepartiledere.   
 
De aller fleste som er aktive i Arbeiderpartiet gjør det på fritida. Det skal vi ha stor respekt 
for. Vi drar lasset sammen, og deler på oppgavene. Vi har alle et ansvar for at det å være 
Arbeiderpartimedlem oppleves meningsfullt, trivelig og noe å være stolt av.  
 
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
 
Endelig vedtatt versjon: 

Organisasjonsuttalelsen, vedtatt på Arbeiderpartiets 
landsmøte 2013:  
 
Profesjonell – respektfull – raus  
 
Arbeiderpartiet er en medlemsorganisasjon der kraften ligger i medlemmenes politiske 
engasjement. Vi har 52.758 medlemmer fra hele landet. Vi har 643 lokallag i hele Norge og 
er representert i alle kommuner. AUF har over 13 000 medlemmer. Hver tredje folkevalgte i 
Norge representerer Arbeiderpartiet.  
 
Vi skal fortsatt øke antallet medlemmer og være Norges største politiske parti.    
 
Arbeiderpartiets organisatoriske verdigrunnlag  
Arbeiderpartiet bygger på verdiene frihet, likhet og solidaritet. Dette preger også 
Arbeiderpartiet som organisasjon. Alle skal ha muligheter til å delta og påvirke. Alle 
medlemmer skal ses, høres og lyttes til i partiets demokratiske prosesser.  
 
Vi skal være profesjonelle i alt vi gjør. Prosessene våre skal være ryddige og strukturerte, 
og ledes tydelig og trygt. Gjennom et omfattende skolerings- og studiearbeid skaper vi en 



F:/ARKIV/1.02/000520.DOK. 

 

250

kunnskapsrik organisasjon med vilje og gjennomføringskraft. Vi skal være tilgjengelige for 
aktører i samfunnet rundt oss, og lytte til deres innspill.  
 
Vi skal møte hverandre med respekt og gjensidig tillit. Alle medlemmer skal få bruke sine 
evner og sitt talent i Arbeiderpartiet. Vi aksepterer ikke diskriminering og trakassering på noe 
grunnlag. Som enkeltmedlemmer og organisasjon, har vi et ansvar både for å forebygge og 
hindre dette.  
 
Partikulturen skal være raus, inkluderende og involverende. Det skal være artig å være aktiv 
i Arbeiderpartiet. Nye medlemmer skal møtes med åpenhet og nysgjerrighet. Som et bredt 
folkeparti skal vi ha god takhøyde for debatt, og for at mennesker kan ha ulike meninger. 
Etter demokratiske prosesser i partiet aksepterer vi flertallsavgjørelser.  
 
OVERORDNET MÅL:  
 

 
 
Det er de valgte ledere og styrer på alle nivåer som er ansvarlige for at partiet når sine 
organisatoriske og strukturelle mål.  

En profesjonell organisasjon 
Gjennom engasjement, deltakelse og diskusjon i Arbeiderpartiet skapes de nye ideene for 
framtidas Norge. Det er medlemmenes engasjement og lokale forankring som utvikler og 
formidler partiets politikk. Hensikten med vår organisasjonsstruktur og våre vedtekter er å 
sikre at alle medlemmer får en reell innflytelse i partiets politiske og organisatoriske 
prosesser.  
 
Alle nyoppnevnte styrer på alle nivåer skal tidlig i virkeperioden diskutere hvordan de skal 
etterleve Arbeiderpartiets organisatoriske verdigrunnlag.   
 
Alle nye medlemmer skal kontaktes av lokallagets leder innen ti dager etter at de har fått 
melding om dette. Nye medlemmer skal få tilbud om aktivitet og skolering. Det skal være rom 
for å være aktiv på mange ulike måter, og lokallagsleder har ansvar for at hvert enkelt 
medlem får delta etter eget ønske. Arbeiderpartiet skal ha det fremste frivilligapparatet i 
norsk politikk. Gjennom målrettet rekruttering, et bredt spekter av tilbud og bruk av moderne 
teknologi, skal vi ha flest, de mest aktive og mest effektive frivillige i norsk valgkamp.  
 
Arbeiderpartiet skal utvikle og videreutvikle digitale verktøy som gjør det enklere å verve 
medlemmer, følge opp både nye og gamle medlemmer og tilby målrettet medlemspleie.  
 
Møter er vår hovedarena for debatt og nye vedtak. Et godt møte har et klart mål, er godt 
ledet, tar opp relevante politiske saker. Det gir også rom for debatt der alle medlemmer kan 
delta, og resulterer i tydelige konklusjoner. Alle møter skal offentliggjøres på Mitt 
Arbeiderparti. 
 
Vi skal hele tiden vurdere om måten vi arbeider og kommuniserer på bidrar til å treffe våre 
politiske og organisatoriske mål. Internett og sosiale medier gir nye og varierte muligheter til 
deltakelse, debatt og skolering utenfor våre tradisjonelle møtearenaer.  

Alle medlemmer i Arbeiderpartiet skal sikres reell innflytelse i partiets politiske og 
organisatoriske prosesser. Arbeiderpartiet skal være et parti som bygger på politikk- og 
organisasjonsarbeid. Arbeiderpartiet skal vokse som medlemsorganisasjon, politisk 
verksted, kampanjeorganisasjon og som kunnskapsformidlere. Vi vil vektlegge åpenhet og 
inkludering i partiets arbeid og Arbeiderpartiet skal speile mangfoldet i Norge. Derfor vil 
vi øke andelen medlemmer med minoritetsbakgrunn 
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Arbeiderpartiet skal være en lærende organisasjon. Kompetanseutvikling er et viktig 
strategisk verktøy for Arbeiderpartiet, gjennom både formelle og uformelle læringsarenaer. 
Skolering bidrar til at medlemmene utvikler organisasjonen og partiets politikk. Gjennom 
skolering skal medlemmene motiveres og gis trygghet til å ta på seg lederoppgaver, 
folkevalgte verv og å bli gode ambassadører for våre idéer.  
 
For å drive gode kampanjer og valgkamp er vi avhengige av inntekter fra ulike kilder. 
Arbeiderpartiet har opprettet giverordningen ”A-laget” der medlemmer og andre sympatisører 
kan gi et fast månedlig økonomisk bidrag. De innsamlede midlene skal gå til et 
kampanjefond som skal bidra til å skape aktivitet ute i organisasjonen.  
 
 
Respekt for hverandre og andre 
Partiet skal være like mangfoldig som samfunnet vi lever i. Når våre tillitsvalgte og 
folkevalgte gjenspeiler dagens Norge, evner vi å forstå samfunnet bedre, identifisere 
utfordringene og skape morgendagens løsninger.  
 
Vi skal samarbeide tett med alle som deler våre mål for samfunnsutviklingen. AUF må 
respekteres som en selvstendig organisasjon og en viktig bidragsyter i det politiske arbeidet. 
AUF er med på å fornye Arbeiderpartiet og er en drivkraft i vår utadretta virksomhet.  
 
Vi skal være åpne og ha bred kontakt med hele det norske samfunn og være ombud for 
frivillig sektor. Fagbevegelsen er vår viktigste alliansepartner.  
  
Vi skal arbeide videre for å øke andelen medlemmer og tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn. 
Vi vil ha flere kvinner på topp. Kommune- og fylkespartiene har ansvaret for å rekruttere og 
skolere kvinner. Vi har en særlig utfordring i å motivere medlemmer med minoritetsbakgrunn 
til å ta nye posisjoner i partiet.  
 
Vi skal fange opp talenter. Gjennom skolering og mentorordninger skal vi gi dem muligheter 
til å utvikle seg organisatorisk og politisk. Vi vil lage et opplegg for lokale mentorordninger.  
 
I Arbeiderpartiet har vi nulltoleranse for diskriminering og enhver form for trakassering. Alle 
våre tillitsvalgte skal gjøre seg kjent med partiets retningslinjer mot seksuell trakassering. 
Vårt organisatoriske verdigrunnlag er førende for hvordan vi behandler krevende 
organisasjonssaker.  
  
Rause og inkluderende  
Medlemmene har gjennom demokratiske prosesser avgjørende myndighet over partiets 
politikk, valg og indre utvikling. Politisk debatt forutsetter meningsbryting.  
 
Det er avgjørende for Arbeiderpartiets videre vekst og utvikling at nye medlemmer tas i mot 
med åpenhet og blir inkludert i det lokale politiske arbeidet.  
 
I hver kommune, i hvert fylke og nasjonalt skal vi gjennom god dialog og godt samarbeid gi 
våre folkevalgte gode arbeidsvilkår for å omsette program og vedtak til praktisk politikk som 
tar Norge videre. Det skal være gode og ubyråkratiske kommunikasjonslinjer i partiet, slik at 
lokale tillitsvalgte lett kan ta opp saker med sentrale tillitsvalgte.  
 
Fylkespartiene har ansvar for å opprette møtepunkter på tvers av de organisatoriske skillene 
i fylket, dersom det vurderes som nødvendig og riktig. Eksempler på slike nettverk kan være 
ordførernettverk, studieledernettverk, fagligpolitiske nettverk eller forum for 
kommunepartiledere.   
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De aller fleste som er aktive i Arbeiderpartiet gjør det på fritida. Det skal vi ha stor respekt 
for. Vi drar lasset sammen, og deler på oppgavene. Vi har alle et ansvar for at det å være 
Arbeiderpartimedlem oppleves meningsfullt, trivelig og noe å være stolt av.  
 
 
Pause fra 09.35  
 
 
Landsmøtet startet opp igjen kl. 10.00 
 
 
 

Innstilling fra redaksjonskomiteen for Programmet: 
 
Dirigenten ga ordet til redaksjonskomiteen for Programmet, Helga Pedersen, som la fram 
komiteens innstilling: 
 

 

1) Vi tar Norge videre 
2) Ideer 
3) Trygg Økonomisk styring 

 

Trygg økonomisk styring 
 
Økonomisk usikkerhet i landene rundt oss 
 
Tillegg nytt avsnitt linje 314-15: 
Videreutvikle investeringsstrategien for Statens pensjonsfond utland med sikte på god 
avkastning innenfor moderat risiko. Fondet skal samtidig være en ansvarlig investor og 
bygge på internasjonalt anerkjente prinsipper for ansvarlig investeringsvirksomhet som FNs 
Global Compact, OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv, OECDS retningslinjer for 
eierstyring og selskapsledelse og Folkeretten. Vi vil sikre tilstrekkelige ressurser til arbeidet 
med ansvarlige investeringer. 
 
Tillegg nytt avsnitt på linje 272 
Ulovlig kapitalflukt er et stort problem for mange land. Åpenhet og innsyn er avgjørende for å 
begrense ulovlig kapitalflukt, avsløre skatteunndragelse og annen kriminalitet. 
Norge skal være en pådriver i det pågående internasjonale arbeidet for åpenhet og 
informasjonsutveksling. Land som legger til rette for ulovlig kapitalflukt bør møtes med 
svartelisting og internasjonale sanksjoner. 
 
 

Et anstendig og produktivt arbeidsliv  
 
Tillegg linje 376 
Hensikten med au pair ordningen er å tilby kulturutveksling mellom ulike land for unge 
mennesker. 
Personer som i realiteten er i et arbeidsforhold som hushjelp må ha anstendige lønns- og 



F:/ARKIV/1.02/000520.DOK. 

 

253

arbeidsvilkår og skal ikke kunne være i Norge på en tillatelse som au pair. 
 
Tillegg linje 382:  
Det må vurderes om oppdragsgivere som ikke er forbrukere også skal omfattes av 
solidaransvar for manglende utbetaling av lønn m v 
 
 
Tillegg linje 388:  
I avtaleforhold med lange leverandørkjeder øker faren for utnytting av arbeidstakere og 
sosial dumping. Erfaringer med å begrense antall ledd i en kontraktkjede må benyttes i flere 
offentlige etater og kommuner for å bekjempe useriøsitet og sosial dumping. 
 
 
Tillegg linje 388, nytt avsnitt 
Antallet alvorlige arbeidsulykker er fortsatt for høyt i norsk arbeidsliv. Arbeidsinnvandrere og 
ungdom er 50% mer utsatt for alvorlige ulykker på grunn av språkbarrierer og manglende 
erfaring enn andre arbeidstagere, og trenger derfor økt  oppmerksomhet og innsats.  
 
Ny setning til erstatning for setning linje 421 til 423 
Arbeiderpartiet vil sammen med arbeidslivets parter arbeide for en heltidskultur i norsk 
arbeidsliv, og arbeide for å bekjempe ufrivillig deltid 
 
Ny setning til erstatning for setning linje 424 til 425 
Fortrinnsretten for deltidsansatte i arbeidsmiljøloven (§14-3) må gjøres reell. 
 
Linje 436 nye kulepunkter 
- Øke innsatsen mot arbeidsulykker og arbeide etter en nullvisjon for alvorlige ulykker i 
arbeidslivet slik vi jobber etter nullvisjonen for dødsulykker i trafikken. 
- Sørge for at HMS-ansvar blir tydeligere plassert og ivaretatt i lange kontraktskjeder med 
uoversiktlige ansvarsforhold, herunder se på Byggherreforskriften. 
- Stille krav til arbeidsgivere om både tilstrekkelig språkopplæring og tilrettelegging av 
forståelse av norsk regelverk og arbeidskultur hos arbeidsinnvandrere.  
 
Ny setning til erstatning for linje 437 
Styrke arbeidet mot sosial dumping 
 
Linje 440 
Bytte ut ordet «Innføre» med «Sikre» 
 
Linje 443: Endre kulepunktet til:  

 Ha et mer likestilt Norge, og endre arbeidsmiljøloven slik at en lovfester retten 
til utvidet stilling for deltidsansatte, fortrinnsrett for deltidsansatte og at det 
innføres drøftingsplikt med tillitsvalgte om bruk av deltidsstillinger. 
 

Linje 443 endre kulepunktet til 
Sikre at ansatte som over tid har jobbet mer enn avtalt arbeidstid, krav på utvidet 
stilling.  
 
Følgende endringer foreslås til dette punktet 
 
150 Irene Bordier Haukedal; Telemark 
Linje 437  
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- andre del av opprinnelig setning opprettholdes. Setningen lyder da: 
- Styrke arbeidet mot sosial dumping og fremme nye tiltak i en tredje handlingsplan. 
 
Vedtak: Forslaget vedtatt 
 
024 Gunvor Eldegard, Akershus 
Linje 493 – tillegg  - /få jenter 
 
 
Linje 496 2 nye kulepunkter: 
 

 Iverksette et program i skolen for å oppnå mindre kjønnsdelte utdanningsvalg, 
bl.a. gjennom bedre yrkesrådgivning 

 bevisst bygge miljøer rundt det underrepresenterte kjønn ved høyere 
utdanningsinstitusjoner og videregående skoler som er tradisjonelt kjønnsdelt 

 
Vedtak: Forslaget falt med klar margin. 
 
 

Likestilling mellom kjønnene 
 
Styring for en ny tid 
 
Linje 583, endret kulepunkt:  
At statlig og kommunalt styrte virksomheter ved anskaffelser stiller krav om lærlingplasser 
der det er aktuelle lærefag.  
 

Levende demokrati 
 
Dissens linje 633 
Komiteens flertall ønsker setningen som den står: Videreføre forsøk med stemmerett for 16-
åringer ved kommunevalg 
Komiteens mindretall, Aukrust og Nygård, ønsker at strekpunktet erstattes med: Innføre 
stemmerett for 16-åringer ved kommunevalg.  
 
Følgende hadde ordet: 
Redaksjonskomiteens leder Helga Pedersen redegjorde for flertallsinnstillingen. 
Delegat 360 Åsmund Grøver Aukrust redegjorde for mindretallsinnstillingen. 
 
Vedtak: Dissensen fikk 118 stemmer.  Flertallets forslag dermed vedtatt. 
 
 
Linje 640 endret punkt 
Fortsette å styrke NRK og TV2 som allmennkringkastere, og beholde lisensfinansieringen. 
TV2 må forbli lokalisert i Bergen også etter neste konsesjon. 
 
Linje 642, tillegg nytt strekpunkt:  
AP vil føre en mediepolitikk som sikrer mangfold også på lokalt nivå. Det er også et mål å 
beholde minst to redaksjonelt uavhengige nyhetsaviser der dette er tilfelle.  
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4) Kunnskapssamfunnet 

Vi bygger framtidas kunnskaps-Norge 
 
Trygg og god start for alle 
 
Linje 687 ny setning i tillegg etter … barne- og ungdomsarbeidere i barnehagen: vi vil også 
ha mer sosialfaglig kompetanse inn i barnehagen.  
 
Linje 687 ny setning i tillegg etter …har relevant utdanning.: «Vi vil legge til rette for at de 
ansatte i barnehagen kan få økt sin formelle kompetanse og styrke muligheten for at de 
ansatte kan ta førskolelærerutdanning mens de er i arbeid.»  
 

Linje 710, siste del av kulepunktet erstattes med: Det skal innføres krav om minimum to 
opptak i året til barnehagene i løpet av stortingsperioden.  

Linje 713 tillegg til kulepunkt: Når man har oppnådd full likebehandling bør det også som 
hovedregel stilles like krav til barnehagene, for eksempel når det gjelder opptakskriterier.  

Linje 715 Tillegg; ..og utvide til å omfatte flere 3-åringer 
 
Nytt kulepunkt linje 722 
Avvikle kontantstøtten i neste stortingsperiode. Familier som har søkt om barnehageplass 
kan motta kontantstøtte fra foreldrepermisjonen tar slutt til barnehageplass tilbys  
 
 

Arbeiderpartiet har ambisjoner på vegne av alle barn 
 
Tillegg linje 744 
Arbeiderpartiet vil understreke at man i tråd med privatskoleforliket mellom Ap, KrF, SV og 
Sp skal kunne ta hensyn til den offentlige skolestrukturen, behovet for skolen og vurdere 
seriøsiteten til søkeren ved behandling av søknader om etablering av privatskoler.  
 
Linje 778. ..og sørge for at alle fylker legger til rette for at elevene kan spesialisere seg på 
realfag på høyt nivå.  
 
Linje 800 nytt kulepunkt i tillegg: Gjennom lovverket sikre 5-dagers skoleuke over hele 
landet.  
 
Linje 808. Ta ut første del av setningen: (Arbeide for å ) ”Innføre daglig fysisk aktivitet” 
 
Linje 827 (nytt kulepunkt) 
Styrke opplæringen i fremmedspråk og jobbe for at det tilbys flere fremmedspråk i den 
videregående skole som for eksempel kinesisk, russisk og arabisk 
 
Linje 913 (nytt kulepunkt) 
Styrke skolerådgivningstjenesten på ungdoms- og videregåendetrinnet ved hjelp av 
etterutdanning og bedre samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner og arbeidslivet 
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Linje 817 ny tekst 
Gå igjennom hele kvalitetsutviklingssystemet for å sikre at dette bidrar til mer og bedre 
læring, framfor å fremme en prestasjonskultur basert på konkurranse og rangering av skoler.  
 
Nasjonale prøver, elevundersøkelsen, internasjonale undersøkelser, kartleggingsprøver osv 
skal være nyttige verktøy som skal fremme læring og benyttes til konkret forbedringsarbeid 
 
Følgende endringer foreslås: 
 
Delegat 171 Siv-Len Strandskog, Rogaland 
Linje 706 
 
Erstatte linje 706 med:  

 I løpet av kommende stortingsperiode innføre en bemanningsnorm som sikrer nok 
voksne i barnehagen. 

Linje 707-708 
Stryke følgende i linje 707-708: . og slik at voksentettheten i barnehagen er om lag på 
dagens nivå. 
 
Vedtak: Endringsforslaget vedtatt med overveldende flertall. 
 
Delegat 132 Per Martin Aamodt, Vestfold 
Kapittel 4 linje 828 
Tillegg i punkt: Utvikle leksehjelpordningen som en integrert del av skoledagen, der elevene 
sikres faglig veiledning, slik at …. 
 
Vedtak: Forslaget falt. 
 
Delegat 185 Øystein Hassel, Hordaland 
Linje 827 
Opprettholde forslag 1.21 i hefte 1 Innkomne forslag. Legge til setningen: 
«Fremmedspråkundervisning må startes i 5. klasse og språkene elevene kan velge mellom 
må utvides.» 
Som nytt kulepunkt på linje 827, i tillegg til redaksjonskomiteens innstilling om nytt kulepunkt. 
 
Vedtak: Forslaget falt. 
 
Delegat 251 Jorid Nordmeland, Nord-Trøndelag 
Endring av kulepunkkt 855 
Endre kulepunktet til : «at alle fylker legger til rette for at elevene kan spesialisere seg på 
realfag på høyt nivå». 
 
Vedtak: Forslaget vedtatt. 
 
Delegat 174 Karl Gjedrem, Rogaland 
Tillegg linje 800: 
… 5 dagers skoleuke for alle elever  over hele landet. 
 
Vedtak: Forslaget vedtatt. 
 
 

Flere skal gjennomføre 
 
Linje 881 tillegg ny setning: Folkehøyskoler er for mange et viktig tilskudd til utdanningen 
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Linje 899 erstattes med 
At det arbeides for å innføre en ordning med at elever med godkjent fagbrev gis muligheter til 
å gå videre til høyere utdanning, ved at de regnes som generelt studieforberedte. Det skal 
legges til rette for nødvendige forkurs, etter modell fra Y-veien. Det skal utredes hvordan 
studiepoeng skal beregnes og opptak til høyere utdanning gjennomføres.  
 
Delegat 022 Kari Hauge, Akershus 
Linje 899:  
«at det skal arbeides for å innføre» strykes. 
 
Erstattes med: 
«det innføres en ordning». 
 
Redaksjonskomiteens leder ga sin tilslutning til forslaget. 
 
Vedtak: Forslaget vedtatt. 
 

 
Flere og enda bedre lærere 
 
Tillegg linje 926: Høy lærertetthet er viktigst for de elevene som har størst oppfølgingsbehov. 
Kommunene må ha handlefrihet til å styre ressursene til de skolene som trenger det mest.  
 
 

Høyere utdanning 
 
Tillegg linje 963: Den rollen universitetene og høgskolene spiller i utvikling og utdanning til 
profesjonsyrkene er svært viktig. Det samme er den praksisnære forskningen, særlig på 
sentrale velferdsområder.  
 
Kulepunkt på linje 968; Gjennomgå hele finansieringsmodellen for UH-sektoren, både 
basiskomponenten og den resultatbaserte komponenten. 
 
Linje 980, tillegg til slutt i setningen; «…som USA» 
 

 
Livslang læring 
 
 

Forskning og utvikling 
 
Ny tekst til erstatning for dagens kapittel 
Norges viktigste ressurs er vår egen befolkning. Det er menneskers kunnskap, kreativitet og 
skapertrang som gjør oss i stand til å løse morgendagens oppgaver. Samfunnet drives 
framover av forskning og utvikling. Ny kunnskap bidrar til bedre liv for enkeltmennesker og 
nye muligheter for eksisterende og fremtidige bedrifter. Forskning er avgjørende for å løse 
nye oppgaver, og omfattende teknologi- og kunnskapsutvikling er avgjørende for å sikre 
bærekraftig utvikling og et samfunn som dekker menneskenes grunnleggende behov. Som et 
ressursrikt, stabilt land med høyt utdannet befolkning har Norge et ansvar for å bidra til 
teknologiske gjennombrudd på de områdene der vi har mulighet til det. 
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Forskningsuniversitetene og høyskolene er de viktigste institusjonene for forskning og 
høyere utdanning i Norge. Norge skal være en ledende drivkraft i kunnskapsutviklingen, og 
realisere målet om å ha verdensledende kompetanse innenfor områdene der vi har særlige 
fortrinn. Tilgang til førsteklasses vitenskapelig utstyr er av avgjørende betydning for at Norge 
også i fremtiden skal være en ledende kunnskapsnasjon. 
 
Norske fagmiljøer og selskaper knyttet til maritim sektor, olje/gass, og fiskeri/havbruk, har 
gjort Norge til en av verdens fremste kunnskapsnasjoner innen havromsteknologi. Våre 
fortrinn innen dette området må videreutvikles med framtidsrettet infrastruktur og laboratorier 
for å sikre fremtidig verdiskapning og vekst knyttet til Norges enorme havressurser, men 
også for å bidra med kunnskap- og teknologiutvikling for å løse verdens store utfordringer 
knyttet til mat, klima og energi. 
 
På noen områder forsker vi for å løse bestemte oppgaver, mens vi på andre områder vil 
forstå verden rundt oss. Til sammen kan dette skape ny innovasjon som bringer samfunnet 
framover. Derfor vil Arbeiderpartiet både styrke anvendt forskning og grunnforskning, og 
legge til rette for at forskningsinstitusjonene kan ha tettere samarbeid med ideelle stiftelser 
og næringsliv, også om finansiering av forskning.  
 
Norge er helt avhengig av å være en del av den internasjonale kunnskapsutviklingen. Vi 
trenger internasjonalt synlige og sterke kunnskapsinstitusjoner. I et land med mange små 
bedrifter er det viktig å ha miljøer for anvendt forskning som kan levere forskning av høy 
kvalitet til alle deler av næringslivet. 
 
Arbeiderpartiet vil: 
 
* Videreføre 3 %-målet i forskningspolitikken 
* Gjennomføre bedre samordning av sektorforskning på tvers av departementer, direktorater, 
organisasjoner og næringer. 
* Styrke forskningsinstituttene og stimulere til bedre samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon 
og internasjonalisering. 
* Legge til rette for økt anvendelse av forskningsresultater 
* -legge fram en tiårig langtidsplan for forskning som legger føringer for hvordan vi innretter 
investereringer i kunnskapsbygg, forskningsinfrastruktur, stipendiater og studieplasser. 
-innføre en ny gaveforsterkningsordning for forskning som sikrer at offentlige bevilgninger 
som følger gaven bidrar til å finansiere vitenskapelig utstyr, infrastruktur eller 
stipendiatstillinger. 
* Satse spesielt på strategiske områder der Norge skal ha forskningsmiljøer i internasjonal 
toppklasse knyttet til næringsklyngene på disse områdene.  
* Bidra aktivt til å sikre fremtidsrettet infrastruktur og laboratorier for avansert, anvendt 
forskning og utvikling innen havromsteknologi og andre områder der Norge har særskilte 
fortrinn. 
* Styrke og målrette Norges deltakelse i internasjonale forskningsprogrammer. 
* Bidra til mer internasjonalisering av norske forskningsinstitutt, universiteter og høgskoler. 
* Gjøre forskning til en mer attraktiv karrierevei, også for kvinner. 
* Bidra til bedre praktisk tilrettelegging for utenlandske forskere i Norge. 
* For å heve kvaliteten på forskningen og for å oppnå mer samarbeid, arbeidsdeling og 
konsentrasjon i høyere utdanning, bør det innføres utviklingsavtaler med institusjonene i 
universitets- og høgskolesektoren. 
* Videreføre og styrke satsingen på fremragende forskningsmiljøer gjennom 
Forskningsrådets sentrale satsinger; Sentre for fremragende forskning (SFF), Sentre for 
forskningsdrevet innovasjon (SFI), Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) og 
Norwegian Centres of Expertise (NCE). 
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* Legge bedre til rette for innovative offentlige anskaffelser. 
* Bidra til sterkere koordinering mellom forskningspolitikken og næringspolitikken. 
* Øke forskningsinnsatsen innenfor samfunnssikkerhet og beredskap 
* Styrke Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) som et ledd i å øke bedriftenes forskningsandel. 
* Videreutvikle Skattefunnordningen for å øke næringslivets investeringer i forskning og 

utvikling 
* Legge til rette for økt bruk av OFU- og IFU-kontrakter 
 
 
Linje 1064 nytt kulepunkt 
Legge til rette for flere regionale vitensentre og Newtonrom der barn og unge kan oppleve 
forskning i praksis.  

 
 
Aktiv næringspolitikk 
 
Tillegg Linje 1080 Nytt avsnitt 
Vi ser nå en klar tendens til todeling av økonomien, der aktiviteten på norsk sokkel er høyt 
samtidig som tradisjonelle eksportvirksomheter sliter med lav etterspørsel, sterk krone og et 
høyt kostnadsnivå. Det er også en klar geografisk todeling av norsk næringsliv, hvor det 
utvikler seg sterk geografisk ubalanse med hensyn til vekstkraften i norsk næringsliv. 
Arbeiderpartiet er bekymret for at noen regioner blir hengende etter i utviklingen av et sterkt 
næringsliv. Aktiv næringspolitikk og en klar vilje til å satse på ulike regioners vekstmuligheter 
vil være avgjørende viktig, og hvordan vi håndterer disse utfordringene vil få stor betydning 
for den økonomiske utviklingen framover. Arbeiderpartiet vil ha en egen innlandsstrategi for å 
møte de utfordringer den næringsmessige og geografiske todelingen av norsk økonomi 
medfører.  
 
Linje 1131-1137 erstattes med: 
Arbeiderpartiet mener at statlig kapital både skal være med å legge til rette for innovasjon og 
nyetableringer. Vi vil løpende vurdere behovet for kapital i de statlige investeringsselskapene 
Investinor og Argentum. Arbeiderpartiet vil derfor styrke det statlige eierskapet.  
Et omfattende statlig eierskap er et viktig bidrag til den gode næringsutviklingen i Norge. Det 
statlige eierskapet skal forvaltes på en aktiv, dynamisk og profesjonell måte, der 
langsiktighet, forutsigbarhet og samfunnsansvar er kjennetegn i en strategi for økt 
verdiskaping, industriell utvikling og trygge arbeidsplasser. Vi vil bidra med kapital til statlig 
eide selskaper der det er fornuftig for verdiskaping og framtidsrettede arbeidsplasser. I 
strategisk viktige selskaper er det avgjørende at hovedkontor blir værende i Norge. 
Arbeiderpartiet vil opprettholde omfanget av statens eierskap om lag på dagens nivå. Staten 
må bidra til strategisk eierskap i en framtidsrettet industri. Statlig kapital skal ikke være en 
redningsplanke for bedrifter som ikke har evnet å omstille seg eller ikke er 
konkurransedyktige.  
 
Kulepunktet på linje 1230 erstattes av to punkter: 

 Sikre et regelverk for alkoholreklame som likebehandler like aktører. Det bør åpnes 
for såkalt generisk omtale og bilder av alkoholholdige produkter på produsenters og 
leverandørers nettsider, med informasjon om ulike produkttypers karakteristika og 
hva slags drikk som passer til hvilke typer mat. 

 Opprettholde et helhetlig, aktør- og medienøytralt forbud mot 
alkoholreklame. Innenfor denne rammen utrede muligheten for å åpne også for 
nøktern produktinformasjon direkte fra produsenter til forbrukere, på 
informasjonsplattformer som forbrukerne aktivt må oppsøke.   
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Delegat nr. 015 Ulf Lervik, Østfold 
Linje 1199 
Nytt kulepunkt på linje 1199: 

 Etablere en strategi for landbasert industri. 
Redaksjonskomiteens leder ga sin tilslutning til forslaget. 
 
Vedtak: Forslaget vedtatt. 
 
 

Energilandet Norge 
 
Linje 1259, tillegg i slutten av setningen; …og tap av naturmangfold i tråd med gjeldende 
regelverk.  
 
Linje 1268. Ny setning etter «…i 2020» 
Arbeiderpartiet ønsker å legge til rette for plusshus. 
 
Linje 1303 kulepunktet endres til:  
Fortsatt satse på fangst og lagring av CO2. Alle de gitt konsesjonene for gasskraft står ved 
lag. Nye konsesjoner skal basere seg på CO2-rensing.  
 
 

Olje og gass 
 
Avsnittet på linje 1328-1330 erstattes med: 
Arbeiderpartiet går inn for at det gjennomføres en konsekvensutredning av 
petroleumsaktivitet i uåpnede deler av Nordland 6 og i feltene Nordland 7 og Troms 2. 
   
Et ja til konsekvensutredning innebærer ikke at områdene åpnes for slik virksomhet. 
Spørsmålet om en eventuell åpning av områdene skal behandles av landsmøtet i 2015. 
Miljømessige hensyn skal vektlegges i en vurdering av en eventuell åpning av områdene.  
 
Dissens: Åsmund Aukrust ønsker å erstatte avsnittene over med følgende avsnitt:  
Arbeiderpartiet er opptatt av å sikre de enorme fornybare ressursene i områdene utenfor 
Lofoten, Vesterålen og Senja.  Dette kombinert med flere store petroleumsfunn på norsk 
sokkel, gjør at vi ikke vil forhaste oss med å åpne særskilt sårbare områder for 
petroleumsaktivitet. 
  
Arbeiderpartiet går derfor inn for at det ikke gjennomføres konsekvensutredning av 
petroleumsaktivitet i uåpnede deler av Nordland 6 og i feltene Nordland 7 og Troms 2, i 
kommende stortingsperiode. 
 
Redaksjonskomiteens leder, Helga Pedersen, redegjorde for flertallets innstilling. 
Åsmund Aukrust, AUF, redegjorde for dissensen. 
 
Vedtak: Flertallets innstilling vedtatt mot 104 stemmer (av 298 stemmeberettigede). 
 
Nytt kulepunkt linje 1362 
Norge har store muligheter innenfor utvikling av teknologi på offshore vindkraft med vår 
maritime bakgrunn 
 
Tillegg i kulepunkt på linje 1365 
Legge til rette for at nye og gamle funn blir satt i produksjon, og økt utvinning fra 
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produserende felt, der dette er lønnsomt for samfunnet. 
 
Delegat 103 Paul Andre Lindseth, Oppland 
Kapittel 4, Linje 1360 
Legge til: Arbeiderpartiet vil jobbe for industriutvikling innen miljøteknologi, som f.eks. 
offshore, vindkraft, med mål om å foredle energi; forskning til norsk industriutvikling. Dette 
kan gjøres ved å ta teknologien i bruk og slik bygge kompetanse, og på sikt skape industri og 
arbeidsplasser. 
 
Forslaget støttes av redaksjonskomiteen. 
 
Kapittel 4, linje 1369 
Legge til: «klima» i hva man skal ta hensyn til. 
Redaksjonskomiteens leder kommenterte forslaget. 
Forslaget trukket. 
 
 

Felles klimaforpliktelser for framtida 
 
 

En offensiv nasjonal klimapolitikk 
 
Linje 1611. Nye kulepunkt 
Fortsette å bruke endringer i bilavgiftene for å redusere utslippene fra transportsektoren.  
 
Videreføre satsingen på Transnova 
 
Delegat 103 Paul Andre Lindseth, Oppland 
Kapittel 4, linje 1566 
Legge til: og vil derfor øke CO2-avgiften. 
Vedtak: Forslaget nedstemt. 
 

 
Miljø, friluftsliv og naturvern 
 

 
Et bærekraftig landbruk 
 
Ny tekst til erstatning for dagens kapittel 
 
De overordnede målene for landbrukspolitikken er matsikkerhet, landbruk over hele landet, 
økt verdiskaping og et bærekraftig landbruk. 
 
Landbrukets oppgave er å produsere trygg og variert mat av god kvalitet. Befolkningsvekst 
og klimaendringer gjør dette til en viktig oppgave nasjonalt og internasjonalt. Arbeiderpartiet 
vil, innenfor de gitte handelspolitiske rammer, legge til rette for økt produksjon av 
jordbruksvarer som det er naturgitt grunnlag for og som markedet etterspør, slik at 
selvforsyningsgraden kan opprettholdes på om lag dagens nivå. Befolkningen øker, og SSB 
anslår at det innen 2030 vil være 20 % flere mennesker i Norge. Etterspørselen fra en 
økende befolkning vil gi grunnlag for økt produksjon av jordbruksvarer. Landbruksnæringen 
har selv ansvaret for å ivareta forholdet mellom produksjon og etterspørsel. 



F:/ARKIV/1.02/000520.DOK. 

 

262

Jordbruksproduksjonen skal skje på en miljømessig bærekraftig måte. 
 
Landbrukspolitikken må ha en slik innretning at det kan produseres mat over hele landet, og 
herunder må fjord- og fjellandbruket og det arktiske landbruket få større oppmerksomhet. 
Ved siden av å utnytte naturressurser til matproduksjon gir distriktslandbruket sysselsetting 
og bosetting, samt grunnlag for annen næringsvirksomhet. Dette vil også i større grad sikre 
at eierskap til landbrukseiendom og naturressurser holdes på lokale hender. 
 
Næringens samlede lønnsomhet må bedres i årene som kommer. Bønder er selvstendige 
næringsdrivende med ansvar for egen inntekt. Gjennom landbrukspolitikken må 
rammevilkårene utformes slik at yrkesutøverne i landbruket sikres en inntektsutvikling og 
sosiale vilkår på linje med andre grupper. Arbeiderpartiet vil derfor videreutvikle inntekts- og 
velferdspolitikken i landbruket med utgangspunkt i den landbrukspolitikken som er ført siden 
2005. Kapitaltilgangen i landbruket må strykes for å kunne gjøre nødvendige investeringer i 
driftsbygninger og driftsmidler i årene fremover.  
 
Det er avgjørende at markedsordningene for landbruket videreføres, og at samvirkets rolle 
som markedsregulator sikres. Et sterkt importvern for landbruksprodukter må søkes 
opprettholdt. Ved en eventuell ny WTO-avtale vil vi bruke alle de virkemidlene avtalen gir til å 
sikre norsk landbruksproduksjon og norsk næringsmiddelindustri. Ved en slik avtale må det 
gis kompensasjon for tap av inntekt.  
 
For å få ungdom til å satse på landbruket, er det nødvendig med muligheter for utvikling av 
bred kompetanse og styrking av velferdsordninger, i tillegg til økonomiske  virkemidler. Det er 
behov for å vurdere om aktuelle lovverk og praksis er tilpasset dagens situasjon i næring og 
samfunn. Dette gjelder jordlov, konsesjonslov, odelslov og problemstillinger rundt leiejord. 
Tilpasningene må legge til rette for at interesserte ungdommer/personer kan få plass i 
næringen.  
 
Skogbruket og hele skognæringen konkurrerer internasjonalt. Skog er vårt ”grønne gull”, og 
en miljøvennlig energikilde for framtida. Skog dekker om lag 40 % av vårt land og utgjør en 
viktig del av vårt landskap. Utvikling av politikk og virkemidler rettet mot skogbruket må ha 
som overordnet mål å øke verdiskapingen i skogbruket og fremme videreutvikling av en mer 
robust trebasert industri. Samtidig vil vi ivareta skogens viktige betydning som 
rekreasjonsområde for befolkningen og dens rolle når det gjelder biologisk mangfold og 
klima. 
 
Skog er en fremtidsnæring. Den er en viktig råstoffkilde til bioenergi og vil kunne spille en 
viktig rolle i overgangen til lavutslippssamfunnet.Trefiber kan erstatte en rekke oljebaserte 
produkter og har en bred anvendelsesmulighet.  
Sikre en helhetlig og aktiv skogforvaltning på alle nivå som underbygger at skog er en vikig 
fornybar ressurs som skal utnyttes gjennom aktiv bruk og økt avvirkning 
 
Arbeiderpartiet mener skognæringen må bli et nasjonalt strategisk satsingsområde for 
utvikling av helhetlige verdi- og næringskjeder i Norge. Alle tilgjengelige virkemidler må tas i 
bruk for å bidra til en sterk og konkurransedyktig skog- og treforedlingsindustri.  
 
Staten må bidra til utviklingen av et strategisk eierskap i en framtidsrettet norsk skogindustri, 
ved at mandatet til Investinor utvides slik at det kan investeres i lønnsom og framtidsrettet 
skog- og treforedlingsindustri. Investinor sikres tilstrekkelig investeringskapital, og midlene 
øremerkes en egen ramme til investeringer i skogindustrien. Investeringene skal være i tråd 
med normale krav til avkastning og innenfor statsstøtteregelverket.  
 
Jordbruket i Norge har svært forskjellige rammevilkår knyttet til vår geografi og vårt klima, 
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dette må det tas hensyn til. 
 
Arbeiderpartiet vil utvikle reindriftspolitikken basert på en tredelt målsetting om økologisk, 
økonomisk og kulturell bærekraft, der den økonomiske bærekraften er særlig viktig. Vi vil 
arbeide for sterkere fokus på næringa som produsenter av eksklusive mat- og 
kulturopplevelser. Reinkjøtt er en arktisk delikatesse som har et markedspotensial som må 
utnyttes i større grad enn i dag.  
 
Reindriften må sikres nødvendige arealer og reintallet må tilpasses beitegrunnlaget. 
 
Reindriftsloven må evalueres spesielt med sikte på i større grad å verne om små aktører i 
prosesser der det totale reintallet skal ned. De næringspolitiske aspekter i de 
reindriftspolitiske virkemidlene må forsterkes. 
 
Landbrukspolitikken må gi bidrag til å finne en balanse mellom bruk og vern av 
naturressursene. Dette gjelder rovviltforvaltning, båndlegging av areal og praktisering av 
inngrepsfrie soner i skogbruket. 
 
Arbeiderpartiet vil ha levedyktige beitenæringer og rovdyrstammer i Norge og utøve en aktiv 
og målrettet rovdyrforvaltning i tråd med vedtatt bestandsmål, slik at konfliktnivået i 
landbruket blir redusert, blant annet ved at lokal kunnskap vektlegges i forvaltningen. 
Arbeiderpartiet mener at utmarksressursen må kunne utnyttes til beite og at dette hensyntas 
i rovdyrforvaltningen. Vi vil ha gode erstatningsordninger.  
 
Med landets begrensede areal for matproduksjon, der dyrket og dyrkbart areal utgjør 3 % av 
landets totale areal, er det nødvendig med et sterkt jordvern.  
 
Arbeiderpartiet går inn for en styrt avvikling av pelsdyrnæringen. Omstillingsmidler for 
etablering av ny landbruksvirksomhet basert på gårdsbrukets ressurser, blir stilt til rådighet i 
avviklingsperioden. 
Dissens Sandvik, Støyva, Sund og Torp Adolfsen: Avsnittet over strykes. 
 
Redaksjonskomiteens leder redegjorde for flertallets innstilling. 
Delegat 075 Anne Karin Torp Adolfsen, Hedmark, redegjorde for dissensen. 
 
Vedtak: Innstillingen vedtatt med klart flertall. 
 
  
Næringsmiddelindustrien er svært viktig for Norge, med om lag 42 000 sysselsatte rundt om i 
hele landet. Norsk landbruk og næringsmiddelindustrien er gjensidig avhengig av hverandre. 
Vi vil ha et aktivt landbruk over hele landet som leverer råvarer av høy kvalitet til 
næringsmiddelindustrien. Det er viktig å styrke og videreutvikle norsk næringsmiddelindustri 
også i framtida. 
  
Arbeiderpartiet vil:  

 Opprettholde et variert landbruk over hele landet, basert på lokale ressurser, med 
jordbruk, skogbruk, beitebruk, kulturlandskap og reindrift. 

 Opprettholde selvforsyningsgraden på om lag dagens nivå, gjennom å videreføre den 
norske modellen med et sterkt importvern. 

 Opprettholde samvirkebaserte markedsregulatorer og avtakere av norske råvarer fra 
hele landet.   

 Opprettholde dagens geografiske produksjonsfordeling. 

 Gi rammevilkår som sikrer et landbruk over hele landet med en variert bruksstruktur. 
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 Sikre utøverne i landbruket en inntektsutvikling og sosiale vilkår på linje med andre 
grupper. 

 Styrke kapitaltilgang og virkemidler gjennom Innovasjon Norge. 
 Forsterke fokus på rekruttering, likestilling og kompetanse, innovasjon og forskning i 

alle ledd i verdikjeden.  
 Videreutvikle verdiskapingsprogrammene for mat, trevirke, reindrift og bioenergi. 
 Stimulere til økt bruk av tre i nybygg. 
 At alle tilgjengelige virkemidler må tas i bruk for å bidra til en sterk og 

konkurransedyktig skog- og treforedlingsindustri 
 Håndtering av dyr skal skje med omsorg og respekt for dyrets egenart. 

Dyr har egenverdi og Mattilsynet må styrkes for å prioritere tilsyn med dyrevelferden. 
 Sikre at dyr har akseptable transportforhold til slakteri.  
 Videreutvikle og styrke norsk næringsmiddelindustri, og legge til rette for fortsatt 

tilgang på råvarer fra norsk landbruk.   
 Foreta en gjennomgang av regelverket for samdrift. 
 Tilskudd til grøfting skal være et element i framtidige jordbruksavtaler. 

 
Delegat 260 Kjell-Idar Juvik, Nordland 
Nytt kulepunkt: 

 Utøve en aktiv og målrettet rovdyrforvaltning, slik at konfliktnivået i landbruket blir 
redusert. 

 
Redaksjonskomiteens leder ga sin tilslutning til forslaget. 
 
 

Kysten som drivkraft 
 
 
Ny setning linje 1843: Arbeiderpartiet vil også legge til rette for økt videreforedling 
 
Linje 1861 erstattes med 
Bidra til at lokalsamfunn får tilbake for å stille sine arealer til disposisjon for 
havbruksnæringen ved at en andel av vederlaget fra nye konsesjoner skal tilfalle 
kommunene 
 
Delegat 292 Bente Haug, Finnmark 
 Finnmark Ap opprettholder forslag fra delegat 298 Roger Hansen 
Endring side 41, linje 1821 og 1822: 
Ordet «normalt» strykes i linje 1821 og erstattes med «som hovedregel». 
 
Setningen blir da slik: 
Fiskeråstoffet som fanges utenfor kysten skal som hovedregel foredles ved anlegg på land. 
 
Redaksjonskomiteens leder ga sin tilslutning til forslaget. 
 
 
 

IKT-tilgjengelighet, kunnskap og verdiskaping 
 
 
 
5) Velferdssamfunnet 
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Vi må være gode på å dele og på å sikre deltakelse 
 

Arbeidslinja 
 
Linje 2056 tillegg. Nytt kulepunkt 
At det skal etableres ordninger som sikrer at barn i familier som lever på sosialstønad skal få 
muligheter til å delta i fritidsaktiviteter.  

 
Barn og familie 
 
Nytt kulepunkt etter linje 2092; 
Arbeiderpartiet vil: 

- Jobbe aktivt mot alle forslag om innskrenkninger i kvinners rettigheter til 
selvbestemt abort 

 
 
Linje 2099 endring; Gjøre det mulig å stå i kø for assistert befruktning og adopsjon samtidig, 
men slik at man ikke kommer i en situasjon der man får barn på begge måter samtidig 
Linje 2096 endring; Legge til rette for kortere ventetid i adopsjonsprosessen gjennom å bistå 
og oppmuntre adopsjonsforeningene til å samarbeide med flere land. 
 
Nye kulepunkt 
Påvirke samarbeidsland til å godta homofile adopsjonsforeldre.  
Sørge for tilgjengelig kompetanse for å gi veiledning og bistand til adoptivforeldre som 
opplever særskilte utfordringer.  
 
Kulepunktet på linje 2109 strykes. 

 
Barnevern 
 
Tillegg ny setning på linje 2114, etter «..så tidlig som mulig».  
Barnevernet må ha tett kontakt med helsestasjon, barnehage, skole og andre instanser som 
er nær barn for å fange opp utfordringer tidlig, og gi barna om har behov for det en best 
mulig oppfølging.  
 
Tillegg nytt avsnitt linje 2120 
Arbeiderpartiet ønsker ikke et markedsstyrt barnevern. Vi vil ikke konkurranseutsette 
offentlige institusjoner i barnevernet. Vi vil prioritere ideelle organisasjoner framfor 
kommersielle ved offentlig kjøp av barnevernstjenester. Ved slike anskaffelser skal kvalitet 
prioriteres som det viktigste kriteriet. Ideelle organisasjoner som leverer velferdstjenester til 
det offentlige skal få langsiktige rammer for samarbeidet. 
 

 
En trygg og fri ungdomstid 
 
Tillegg linje 2164 
Fylkeskommunene må inngå avtaler med kommunene som sikrer at de videregående 
skolene har en god og tilgjengelig skolehelsetjeneste 
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Tillegg linje 2163 
Lærere og helse- og omsorgsarbeidere bør få økt kompetanse om LHBT og de utfordringene 
LHBT-ungdom generelt, og særlig i innvandrermiljøer møter.  
 
Linje 2165 
For å forebygge psykiske lidelser relatert til kropp, er det viktig å jobbe for at ungdom i en 
sårbar fase ikke eksponeres for urealistiske kroppsidealer. Arbeiderpartiet vil derfor vurdere 
strengere reguleringer og retningslinjer for markedsføring av produkter som retter seg 
spesielt mot unge og som fremstiller og fremmer usunne kroppsidealer.  
 

 
Forbruker 
 
Delegat 071 Erling O. Turtum, Oslo 
Foreslår nytt kulepunkt 

 Innføre strengere krav til markedsføring av markedslån. 
Redaksjonskomiteens leder ga sin tilslutning til forslaget. 
 

Tilgjengelighet og deltakelse 
 
Nye kulepunkt linje 2233: 
Styrke tolketjenestene 
Skolebygg bør prioriteres i arbeidet med universell utforming 
 
Delegat 231 Sissel Trønsdal, Sør-Trøndelag 
Endring av 2. setning i kulepunkt, linje 2233 
Foreslår at følgende setning strykes:  
Skolebygg bør prioriteres i arbeid med universell utforming 
 
Nytt kulepunkt:  

 Det skal straks fastsettes forskrifter med tidsfrister for når skolebyggene skal være 
universelt utformet for å sikre lik tilgang for alle elever. 

 
Vedtak: Forslaget falt. Redaksjonskomiteens innstilling vedtatt med overveldende flertall. 
 

Pensjon og trygd 
 

Aktivt seniorliv 
 
Omsorg, trygghet og frihet 
Linje 2419, erstatt med : Arbeiderpartiet vil utvikle modeller for utvikling og innføring av 
velferdsteknologi.  
 
Nytt punkt linje 2433: Øke fokuset på god og riktig ernæring til pleietrengende.  
 
Nye kulepunkt:  
Forsterke omsorgstjenestenes regionale forsknings- og utviklingsstruktur 
Styrke forskningen på nasjonalt nivå 
Styrke innsatsen for forsknings-, innovasjons- og utviklingsarbeid i kommunene 
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Satse mer på utvikling og bruk av velferdsteknologi, og særlig sørge for at GPS bli et offentlig 
godkjent hjelpemiddel 
 

 
Vårt felles ansvar for å forebygge 
Linje 2434 overskriften endres til 
En mobilisering for folkehelse og forebygging 
 
Linje 2435 
God fysisk og psykisk helse er avgjørende for den enkeltes livskvalitet og for samfunnet evne 
til å skape og dele 
 
Linje 2440 
Vi må nå igjen ha en bred mobilisering for folkehelse. 

Avsnittet på linje 2482 -2484 erstattes med følgende: 

Arbeiderpartiet vil sikre alle mot de store utgiftene. 
 
Arbeiderpartiet vil innføre et egenbetalingsstak for nødvendig tannbehandling og 75% 
prosent dekning av overskytende utgifter.  
 
Arbeiderpartiet vil fortsette arbeidet for at alle skal være sikret en god tannhelse. God 
forebygging og tilgang på tannhelsetjenester over hele landet er viktig. Jevnlige 
tannhelsekontroller er et effektivt forebyggende tiltak. For å legge et godt grunnlag er det 
viktig å stimulere til at ungdom går til tannlegen. Arbeiderpartiet vil derfor utvide 
rabattordningen for ungdom til flere årskull. Arbeiderpartiet vil innføre skjermingsordninger på 
tannhelseutgifter til personer med svak økonomi og dårlig tannhelse. Vi vil vurdere om 
stønad eller egenandelstak treffer behovet best. Tannstatus og behov for behandling skal 
defineres ut fra klart definerte kriterier fastsatt av myndighetene. Arbeiderpartiet vil fortsette å 
forbedre ordningene for refusjon gjennom folketrygden til spesielle diagnoser. 
 
Arbeiderpartiet vil øke honorartakstene for grupper med sjeldne medisinske tilstander, også 
etter fylte 20 år, for personer med diabetes og personer med kreftdiagnoser/kreftbehandling 
som påvirker tannstatus.  
 
Arbeiderpartiet vil gå fra refusjonstakst til honorartakst for personer med munntørrhet og vil  
sikre at disse får behandling tidligere enn i dag  
 
Linje 2511, nytt kulepunkt:  
utvide jordmødres rett til å skrive ut resept på prevensjon 

Linje 2490, tillegg 

Alle transpersoner og personer som opplever kjønnsidentitetsutfordringer skal få et likeverdig 
tilbud om behandling. Transpersoner bør få anledning til å endre sitt juridiske kjønn uten krav 
til sterilisering.  

Linje 2511, nytt kulepunkt: 

Gjennomgå forbedringer i omsorgslønnsordningen for å få mer forutsigbarhet i tildeling og 
utmåling av ytelser 
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Delegat 155 Tellef Inge Mørland, Aust-Agder 

Til linje 2482-2484 

Tillegg til redaksjonskomiteens innstilling i 2. avsnitt: 

Arbeiderpartiet vil innføre et egenandelstak på 3000 kroner for nødvendig 
tannhelsebehandling, og 75% dekning av overskytende utgifter. 

Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling vedtatt med klart flertall. 

 

Rekruttering til helse- og omsorgssektoren 
 
Tillegg linje 2540 
Arbeiderpartiet vil ha flere menn i omsorgsyrkene, og vil etablere et landsomfattende prosjekt 
for å rekruttere flere menn  
 
 

Den beste behandlingen når du blir syk 
 
Linje 2552 
Arbeiderpartiet vil at det offentlige skal ha ansvaret for finansiering og prioritering av helse- 
og omsorgstjenestene. Da sikrer vi rettferdig tilgang til tilbud og tjenester og riktig bruk av 
fellesskapets ressurser.  
Vi ønsker ikke privatisering og kommersialisering av helse- og omsorgstjenester som bygger 
ned det offentlige tilbudet.  

Tillegg Linje 2583, etter …lokale myndigheter» 

Arbeiderpartiet vil videreutvikle den norske sykehusmodellen og beholde det regionale 
nivået. Vi vil sikre det offentlige eierskapet og en tydelig politisk styring og prioritering. 
Innenfor disse rammene vil Arbeiderpartiet vurdere justeringer av dagens modell.  

Når omstillingene og samordningen i Oslo-området og ved Oslo Universitetssykehus er 
gjennomført, vil vi vurdere organiseringen av Helse Sør-Øst-området, herunder muligheten 
for å dele opp regionen, for å styrke den regionale forankringen i sykehusmodellen. 

Linje 2577 tillegg:  
En god kommuneøkonomi og gode kommunale løsninger i omsorgen er viktige 
forutsetninger i arbeidet med samhandlingsreformen.  
 

 
Rehabilitering 
 
Linje 2642: 
  
Vi vil ha sterkere prioritering av rehabilitering i sykehus og i kommunene. 
 
Linje 2649 – etter første,: 
Vi vil ha utvikling av nye samarbeidsarenaer hvor kommuner og sykehus går sammen om å 
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skape gode rehabiliteringstilbud, på ulike områder av helse- og omsorgtjenesten. 
 
linje 2497: 
Samme innholdet bør gjengis i teksten under rehabilitering. 
 
linje 2658- nytt punkt: 
• At kommuner skal prøve ut modeller for tidlig innsats og hverdagsrehabilitering. 
 
Linje 2663: 
• Utvide retten til fritt sykehusvalg til også å omfatte private opptrenings- og 
rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med regionale helseforetak. 
 
Linje 2653: 
De som koordinerer rehabilitering i de regionale helseforetakene skal gis en sterkere rolle i  
samordning og utvikling innen rehabilitering. Fritt rehabilteringsvalg bør innføres i 
spesialisthelsetjenesten. Arbeiderpartiet vil ha et rehabiliteringsforum der kommunesektoren, 
sykehusregionene, rehabiliteringsinstitusjonene og brukerorganisasjonene drøfter utvikling 
på fagområdet og utvikle et nasjonalt knutepunkt for rehabilitering.  
 
Nye kulepunkter: 
 
• Styrking av samhandling og koordinering og rundt den enkelte bruker gjennom økt satsing 
på/individuell plan. 
  
• En gjennomgang av politikken og virkemidlene i arbeidsrettet rehabilitering i lys av 
erfaringene fra arbeidet for inkluderende arbeidsliv med sikte på bedre og mer tilpassede 
tjenester. 
  
• Sikre kommunene bedre faglig støtte på rehabiliteringsområdet. 
  
• bidra til å utvikle og styrke  rehabiliteringstilbud basert på likemannserfaringer. 
 
• gjennomføre en kartlegging av alle brukergruppers behov for spesialisert rehabilitering med 
siktemål å bedre de ulike brukergruppenes tilbud. 
 
• gjennomføre en faglig og økonomisk tilrettelegging for utvikling av 
opptreningsinstitusjonene til moderne rehabiliteringssentre. 
  
 Sikre at funksjonshemmedes organisasjoner trekkes med i utvikling og drift av offentlige og 

private rehabiliteringstilbud. 
  
• Styrke utdanning av helsepersonell i rehabilitering. 
  
 

Rett hjelp til rett tid – psykisk helse 
 
Tillegg linje 2670 
Økt kunnskap om psykisk helse hos eldre er viktig for å kunne stille riktig diagnose og tilby 
riktig hjelp 
 
Linje 2675: tillegg 
Forebygging av psykiske problemer skjer på gode fellesarenaer og gjennom gode 
helsetjenester som fanger opp de som faller utenfor. Nye måter å jobbe på står sentralt, så 
som gruppetilnærming, rask hjelp for de med lettere psykiske lidelser og flere faste 
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psykologer i kommunene.  

Linje 2675: tillegg 
Gjennom barnehagereformen har vi sikret at de aller fleste barn går i barnehage. Det har 
positive effekter for psykisk helse. Barnehager av høy kvalitet er det viktigste instrumentet 
samfunnet har for å fremme barns psykiske helse. Arbeiderpartiet vil vurdere bedre 
regulering av det fysiske og psykososiale miljøet i barnehagen.  

 
Linje 2675:tillegg  
For å sikre kontinuitet i behandlingen av unge foreslår Arbeiderpartiet at pasienter innenfor 
Barne og Ungdomspsykiatri (BUP) skal så langt det er mulig få beholde sin faste behandler i 
opp til fem år etter fylte 18 år.  

Linje 2675 tillegg: 
Arbeiderpartiet vil ha flere faste psykologer i kommunene. Psykologene må jobbe 
forebyggende, tverrfaglig, individ så vel som grupperettet og med tidlig intervensjon for barn, 
unge og voksne. 

Linje 2680 tillegg: Arbeiderpartiet vil ha flere faste psykologer i kommunene.  

Linje 2680 tillegg: Arbeiderpartiets mål er at de økonomiske virkemidlene for psykisk 
helsevern i samhandlingsreformen skal på plass så raskt det er praktisk mulig.  
Linje 2683 endres som følger: Sikre tidlig intervensjon ved angst og depresjon gjennom 
fastleger, kommunale tilbud, DPS og andre lavterskeltilbud innen psykisk helse gjennom 
blant annet gode faglige lavterskeltilbud. 

Linje 2684 endres som følger: Bedre akuttberedskapen i psykiatrien akutthjelp til mennesker 
i psykisk krise. 

Linje 2690 endres som følger: Styrke barne- og ungdomspsykiatrien Bedre psykisk 
helsehjelp til barn og unge. 

Nytt kulepunkt:2701:  
Arbeiderpartiet vil ha mer forskning for å bedre kunne forebygge at folk tar sitt eget liv.  

Linje 2698 endres som følger: Øke befolkningens kunnskaper om psykisk sykdom psykisk 
helse, samt sikre kunnskap om psykisk helse blant helsepersonell. Helsestasjoner og 
skolehelsetjeneste skal prioriteres i kunnskapsløftet.  

 

Rus – forebygging og behandling 
 
Linje 2725 tillegg: Arbeiderpartiets mål er at de økonomiske virkemidlene for rusomsorg i 
samhandlingsreformen skal på plass så raskt det er praktisk mulig.  
 
 
6) Bygge landet videre 

 

Binde landet sammen, bygge Norge videre 
 
Nytt kulepunkt linje 2839 
Sikre drosjenes plass i en helhetlig kollektivtransport 
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Ny giv i boligbyggingen 
 
Endre kulepunkt på linje 2882 slik at punktet blir:  
Arbeiderpartiet vil likestille boligformål med andre hensyn i pressområder. Generelt skal 
boligbygging gis større vekt i forhold til andre hensyn. Fylkesmennene må i behandling av 
kommuneplaner legge større vekt på behovet for tilstrekkelig boligbygging i sentrale strøk. 
Gjennomgå plan og bygningsloven for å fjerne hinder for økt boligbygging, begrense 
adgangen til å klage i byggesaker der det bygges i samsvar med vedtatt reguleringsplan og 
utvikle IT løsninger som gjør elektronisk plan- og byggesaksbehandling mulig i alle 
kommuner slik at søknadsprosessene kan forenkles og strømlinjeformes.  

Nytt kulepunkt, linje 2908: Vurdere tiltak for å begrense prisdrivende formuesplassering. 

Tilleggspunkt på 2899: Vurdere å åpne for flere varianter av «fra leie til eie» for 
allmennheten. 

Linje 2895: Gjennomgå kommunens innflytelse i boligbygging i tilfeller hvor LNF områder 
omreguleres til boligformål. 

Erstatte kulepunkt linje 2899: Trappe opp studentboligbyggingen med mål om 3000 bygde 
boliger i året. Arbeiderpartiet vil øke kostnadsrammen for studentboliger og øke tilskuddet til 
studentboliger til 50%. 

Linje 2899, tilleggspunkt: Områder med stort press på studentboligene prioriteres. 

Linje 2899: tilleggspunkt: Gjennomgå kvalitetskravene til studentboliger 

At kommuner kan inngå i partnerskap med lokale boligbyggelag og andre seriøse aktører for 
å bidra til realisering av ikke-kommersielle utleieboliger 

Erstatte linje 2896: 

Vurdere å innføre en statlig låneordning eller andre verktøy for å legge til rette for at 
kommunene kan foreta strategiske tomtekjøp. I vurderingen skal blant annet kommunenes 
gjeldsnivå inngå.  

 
Delegat 103 Paul Andre Lindseth, Oppland 
Kapittel 6, Linje 2882 
Endres til: «fjerne unødige hinder. 
 
Redaksjonskomiteens leder ga sin tilslutning til forslaget. 
 
 

Et mangfoldig land 
 
Delegat 179 Annelin Tangen, Rogaland 
Tilleggspunkt 
Telletidspunkt for nye innbyggere i vekstkommunene må flyttes, slik at vekstkommunene får 
økonomiske midler etter faktisk antall innbyggere.  
 
Redaksjonskomiteens leder ga sin tilslutning til forslaget. 
 
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt. 
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Svalbard 

Tillegg: Ny setning linje 2975 

Svalbardsamfunnet skal fortsatt basere seg på forskning, kulldrift og reiseliv. I tillegg vil vi at 
havnevirksomhet skal gi grunnlag for framtidig aktivitet.  

 

Det gode liv i byen 
 
Nytt punkt Linje 3053 
Videreføre og utvide områdesatsinger i områder av hovedstaden og enkelte større byer der 
det er særskilte utfordringer med integrering, språk og levekår 
 
Nytt punkt linje 3055 
Utvide forsøket med gratis SFO/aktivitetsskole til å omfatte flere områder med 
levekårsutfordringer 
 
 

Mer trygghet – mindre kriminalitet 
 

Et nært og sterkt politi 
 
Erstatte avsnitt linje 3087-3092 
For at mennesker skal føle trygghet, må politiet være synlig og tilgjengelig. Et stekt nærpoliti 
er viktig for forebygging og bekjempelse av kriminalitet. Lensmannsstrukturen må 
opprettholdes for å kunne tilby tjenester der for bor og for å drive effektiv forebygging og 
sikre lov og orden. Dette skal ikke være til hinder for endringer etter lokalt ønske.for å bedre 
tilbudet til befolkningen  
 
Politidistriktene må være organisert slik at de er robuste enheter Det må tas utgangspunkt i 
geografi, politiets oppgaver og kriminalitetsbildet. Arbeiderpartiet vil ha sterkere og mer 
kompetente etterforskningsmiljøer og sikre robuste operasjonssentraler. Det vil kreve en 
reduksjon i antall politidistrikter. 
 
Politiet må avbyråkratiseres, rene administrative stillinger må frigjøres slik at politifolk kan 
bruke mer tid ute i lokalmiljøene og politiet må ta i bruk ny og mer effektiv teknologi slik at 
ressursene 
 
Linje 3129, nye kulepunkt 

 redusere antall politidistrikter. 
 Ta i bruk etterforskningsplaner for å sikre effektiv behandling og god kvalitet 

på etterforskningen av voldtektssaker". 
 Arbeiderpartiet vil gå i mot en generell bevæpning av politiet. 

Delegat 165 Ruth Mariann Hop, Rogaland 
Fjerne kulepunkt 1, side 19 

Foreslår ny tekst, kulepunkt 1 
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 Arbeiderpartiet vil si på mulighetene for en reorganisering av politidistriktene 
 
Kulepunkt 3: 
 Ap vil gå imot en generell bevæpning i politiet. 
 
Vedtak: Forslagene nedstemt mot redaksjonskomiteens innstilling. 
 
Delegat 141 Jone Blikra, Telemark 
Tillegg til nytt kulepunkt linje 3129, tredje kulepunkt: 
 Arbeiderpartiet vil at arbeidet med fremskutt lagring av våpen intensiveres. 
 
Vedtak: Forslaget nedstemt. 
 

Samfunnssikkerhet og beredskap 
 

 
Avsnittet på linje 3140-3145 erstattes av:  

Våpenlovgivningen må strammes inn. Forbudet må mot halvautomatiske våpen må 
lovfestes, og muligheten for unntak må strammes inn. Det skal også vurderes om antall 
tillatte skudd i magasin og kammer begrenses. Vilkårene for å erverve, eie og inneha slike 
våpen må bli strengere. Politiets kontroll med våpen må styrkes. 

Nytt kulepunkt linje 3184 

Redaksjonskomiteens leder opplyste at et kulepunkt var uteglemt i komiteens innstilling: 
Linje 3184, nytt kulepunkt: Det innføres sms-varsling til nødmeldetjenesten.  

 

Domstol og kriminalomsorg 
 
Nye kulepunkt linje 3237 
Utvikle et bedre soningstilbud for kvinner.   
At kvinner skal kunne sone adskilt fra menn. 
Utrede løsningen for å innføre lyd og bildeopptak i domstolene.  
 
 

Frivillig fellesskap 
 
Tillegg på linje 3264: Frivillig sektor må ivaretas godt økonomisk også i årene framover.  

 
Kultur – opplevelser og deltakelse 
 

Idretts- og aktivitetsglede for alle 
 

Tros- og livssynsmangfold 
 
Linje 3461, nytt kulepunkt 
Ekteskapslovens § 16 må endres til å bli livssynsnøytral, og ikke omtale eller regulere 
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vigslere i Den norske kirke spesielt. Trossamfunnene vedtar sin egen liturgi.  
 
Delegat 072 Ulrika von Sudow; Oslo 
Linje 3451: Foreslår å opprettholde linje 3451: Menneskelige rettigheter, demokrati, likeverd 
og likestilling er overordnet alle former for religion. 
 
Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling vedtatt med overveldende flertall. 
 
 

Urfolk og nasjonale minoriteter 
 
Linje 3469, 3470,3471 endres til: 
Arbeiderpartiet vil derfor videreføre det offentliges ansvar for å finansiere opplæringen i og 
på samisk, og styrke arbeidet med å bevare og utvikle de samiske språkene og den samiske 
identiteten. 

Linje 3471, 3472, 3473 endres til: 
Arbeiderpartiet vil i samepolitikken prioritere bruk av de økonomiske og menneskelige 
ressursene i videregående skole, grunnskole og barnehage, i språkarbeid og i helsevesenet. 

Linje 3479 endres til: 
Vi må utvikle for å bevare samfunnet. 
 
 

Mangfold og muligheter 
 
 
7) Norge i verden 
 
 

Verdier og rettigheter 
 
linje 3598 Sett inn to nye setninger etter "...seksualisert vold." Seksuell vold fortsetter å være 
en integrert del av moderne krigføring, både gjennom strategisk bruk av voldtekt og som en 
metode gjennom å destruere sosiale normer. Arbeiderpartiet mener Norge fortsatt bør ta på 
seg et lederansvar for implementering av resolusjonen 1325 i de områdene hvor FN har 
tilstedeværelse. Kvinner som blir utsatt for seksuell vold eller voldtekt må sikres muligheten 
til aborttjenester og oppfølging også i krigssoner. 
 
 linje 3611: Sette inn to nye kulepunkter etter "... eget liv og egen helse": 
 - voldtekt i krigssoner klassifiseres som våpen / taktikk i krig i Roma statuttene til 
International Court of Crime (ICC) 
 - Norge jobber for å oppheve de politiske restriksjoner som i dag eksisterer på tilgang til 
aborttjenester. 
 
Tillegg linje 3593 
Arbeidet internasjonalt for å sikre menneskerettighetene og barns rettigheter er viktig for 
Norge. Vi har sluttet oss til barnekonvensjonen og gjort den gjeldende i norsk rett. Norske 
domstoler retter seg etter barnekonvensjonen i sin behandling. Den tredje valgfrie 
tilleggsprotokollen til barnekonvensjonen etablerer et rådgivende klageorgan for barns 
rettigheter i barnekonvensjonen. Arbeiderpartiet vil vurdere fordeler og ulemper ved å 
ratifisere konvensjonen basert på utredningen som skal vurdere de politiske, juridiske og 
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rettslige konsekvensene av den. 
 
Linje 3584: … inkludert sosiale, faglige og urfolks rettigheter er et…. 
Linje 3596: … likestilling og kvinner og barns rettigheter 
 
 

Global styring 
 
Linje 3629: … landnivå, og de må samarbeide tettere med lokale sivilsamfunn for å bli 
mer relevante og legitime. 
 

Nordområdene 
 
 

Vårt forhold til Europa 
 
 

Utviklingspolitikk – et spørsmål om å skape og dele 
 
Linje 3770: … fattigdom.  Disse endringene har også et kjønnsperspektiv, og 70 prosent 
av verdens aller mest fattige i dag er kvinner. Samtidig… 
 
Linje 3771: … om medbestemmelse, sosiale rettigheter og rettferdig fordeling spres… 
 
Linje 3791: Adgang til eksportmarkeder er viktig for vekst, men også bedre tilgang til 
nasjonale og regionale markeder. 
 
Linje 3792: … respekt for faglige rettigheter og kvinner deltakelse i arbeidsmarkedet er 
avgjørende 
 
Linje 3806: … menneskerettigheter, likestilling, rettferdig fordeling… 
 
Linje 3814: Endre GPS-ordnings til GSP-ordning (skrivefeil vil jeg tro) 
 
Linje 3821: … som for eksempel skatt på finanstransaksjoner. 
 
Nye kulepunkter fra linje 3822 (til utviklingsdelen): 

 At utdanning og likestilling skal prioriteres i bistanden. (Fra forrige program) 
 Bidra til at alle barn blir vaksinerte og får et grunnleggende helsetilbud. (Fra 

forrige program) 
 At norsk politikk er samstemt, noe som vil si at Norge påser at norsk politikk 

på ulike områder er gjensidig forsterkende, og samlet virker positivt inn på 
utviklingslandenes muligheter. 

 Ha en fortsatt sterk satsing på katastrofeforebygging og klimatilpassing. 
 Aktivt fremme funksjonshemmedes rettigheter, bekjempe diskriminering og 

arbeide for å gi funksjonshemmedes barn tilgang til utdanning. 
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Sikkerhet og fred 
 
Linje 3865: … og støtte NATOs arbeid for styrking av SR 1325 
Linje 3884: … 1325 og de fire påfølgende resolusjonene SR 1820, 1888, 1889 og 1960. 
 
 
Nye kulepunkter fra linje 3891  

 At Norge opprettholder og videreutvikler et strengt regelverk for norsk 
våpeneksport. 

 Arbeide aktivt for å fremme respekt for humanitære prinsipper og tilgang for 
humanitære aktører i konfliktsituasjoner. 

 Arbeide for å styrke beskyttelsen av sivile rammet av væpnet konflikt, 
herunder beskyttelsen av helse personell og helseinstallasjoner. 

 Arbeiderpartiet har som mål å innføre sluttbrukererklæring fra alle land, og arbeide for 
at dette blir norm i NATO.  

 

 
Forsvar 
 
Endring linje 3915: Vi er for et forsvar basert på allmenn verneplikt…(resten av setningen 
som den står)  
 
Linje 3944, nye kulepunkt:  
gå inn for kjønnsnøytral verneplikt.  
Gjennomgå fritaks- og pliktgrunnlaget når verneplikten endres.  
 

 
Flyktninger og asylpolitikk 
 
Erstatte linje 3995 fra «Det foreligger imidlertid…» til linje 4007 med:  
Dagens lovverk er et godt utgangspunkt for å kunne utøve en streng, rettferdig og 
konsekvent asyl- og innvandringspolitikk. Det er samtidig viktig å ivareta de mest utsatte i 
slike situasjoner. Arbeiderpartiet mener hensynet til barns beste skal være et grunnleggende 
og sentralt hensyn slik det er på andre samfunnsområder. Derfor vil Arbeiderpartiet følge opp 
stortingsmeldingen om barn på flukt som tydeliggjør at barns beste og tilknytning til riket 
tillegges større vekt og ved evalueringer sikre at reglene fungerer etter intensjonen. Det er 
forutsatt at UDI og UNE skal redegjøre for sin praksis i saker med lengeværende barn ett år 
etter at meldingen ble lagt fram. Arbeiderpartiet vil etter denne redegjørelsen vurdere om 
praksis ivaretar barns beste etter intensjonen og om en justering i regelverket er nødvendig 
for å ivareta dette.   
 
tillegg linje 4008 
 
Alle barn i Norge omfattes av barnevernloven. Enslige mindreårige asylsøkere er en spesielt 
utsatt gruppe. Det er derfor spesielt viktig at barnevernet aktivt følger opp disse og sikrer 
nødvendige hjelpetiltak til dem som har behov for det. Alle enslige mindreårige asylsøkere 
må sikres verge fra dag én, og det må være klart hva som er dennes oppgaver. Hvert år 
forsvinner enslige mindreårige asylsøkere fra norske mottak, det må gjøres mer for å finne ut 
hvor disse barna blir av, og hindre at barn blir utnyttet i menneskehandel. 
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Delegat 139 Sven-Tore Løkslid, Telemark 
Opprettholde Telemark Aps innsendte forslag 8.28, om å gi unge asylsøkere rett til 
videregående skoletilbud. 
 
Vi foreslår at dette inngår som nytt kulepunkt under «Flyktninger og asylpolitikk», side 84 i 
programmet, ny linje 4033. 
 

 Unge asylsøkere gis rett til videregående skoletilbud. 
 
Vedtak: Vedtatt med 164 stemmer mot redaksjonskomiteens innstilling. 
 
 
 
 
Følgende forslag oversendes finansdepartementet og finansfraksjonen på Stortinget 
uten realitetsbehandling 

 
Utrede om deler av statens finansielle formue skal investeres i unoterte aksjer og om 
forvaltningen av disse pengene bør skje fra kompetente miljøer i de største byene i 
Norge. 

 
Vedtak: Forslaget vedtatt oversendt. 
 
 
 

Hele programmet 
 
Vedtak: Programmet enstemmig vedtatt med vedtatte endringer. 
 
 
 
Partisekretær Raymond Johansen introduserte Geir Lippestad som skal tale til landsmøte. 
 
 
 
Pause kl. 1200 
 
Landsmøtet startet igjen kl. 1300 
 
 
SAK 11 – VALG 
 
Dirigenten ga ordet til lederen i Valgkomiteen, Martin Kolberg, som la fram komiteens 
innstilling: 
 
Partifeller, 
Min oppgave nå er å presentere valgkomiteens innstilling. 
Først det formelle. Valgkomiteen ble i henhold til vedtekter oppnevnt av landsstyret den 12. 
februar 2013. 
 
Komiteen har vært slikt sammensatt: 
Martin Kolberg, leder   Buskerud 
Sverre Myrli    Akershus 
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Bjørn Inge Mo    Troms 
Solveig Willis Sogn og Fjordane 
Eva Kristin Hansen Sør-Trøndelag 
Siri Gåsemyr Staalesen Oslo 
Signe Øye Østfold 
Trine Lise Sundnes LO 
Eskil Pedersen AUF 
 
Odd Erik Stende   Partikontoret, sekretær 
 
Vi har hatt 5 møter og ett telefonmøte. 
 
I brev av 1.mars 2013 ble fylkespartiene bedt om å nominere kandidater til sentralstyret.  Alle 
fylkespartiene sendte inn forslag. 
 
Fem har trukket seg fra sentralstyret.  Det er Roar Flåthen, Mette Gundersen, Lubna Jaffery, 
Tone Toften og Jan Bøhler. 
 
Som dere vet skal sentralstyret bestå av 20 personer valgt på individuelt grunnlag. Likt, 50-
50, mellom kvinner og menn. 
 
Det er en selvsagt ting å si, men valgkomiteens innstilling følger vedtektenes bestemmelser. 
 
Så til valgkomiteens arbeid. 
Komiteen har hatt grundige diskusjoner om sentralstyrets helhetlige sammensetning og den 
enkelte kandidat.  Det er lagt vekt på fylkespartienes forslag, men også helhet.  Det er kjent 
for alle som har arbeidet i en valgkomite at det oppstår kryssende hensyn.  Ikke alle ønsker 
kan bli imøtekommet.  Så også denne gangen. 
 
Det er kjent at Oslo Arbeiderparti nominerte Jan Bøhler som sin kandidat.  Noen ganger 
misbrukes begrepet «etter en helhetsvurdering». Når jeg nå likevel bruker det uttrykket at 
etter en helhetsvurdering har komiteen kommet til at vi denne gangen ikke kan imøtekomme 
Oslo Arbeiderpartis ønsker, er det ut fra balansen på kjønn.  Jeg vil tydelig understreke 
overfor landsmøtet at dette ikke er rettet mot Jan Bøhler personlig.  Han har gjort en meget 
solid innsats i sentralstyret gjennom 11 år.  Da situasjonen oppsto bidro han positivt til å 
finne en løsning. 
I et samspill mellom valgkomiteen og Oslo Arbeiderparti foreslås Libe Rieber-Mohn som nytt 
medlem av sentralstyret.   
 
Ved forrige landsmøte var det ganske omfattende forandringer av sentralstyret.  Vi fortsetter 
den linjen også nå.  Det foreslås fem nye.  Det er komiteens oppfatning at det er nødvendig 
og riktig å gjøre, slik at nye folk med friske krefter løpende kommer inn i vårt strategiske og 
styrende organ. 
 
Det er alltid en viss spenning i den dimensjonen som kalles Oslo/landet ellers.  Det er også 
en viss spenning i representasjonen av partifeller som nå er plassert i 
Regjeringen/regjeringsapparatet eller Stortinget og fra partiorganisasjonen. 
 
Det er komiteens oppfatning at det hensynet er ivaretatt særlig under henvisning til 
fylkespartienes egne forslag.  Vi skal også tungt være oppmerksomme på at flere av de 
partifellene som har verv sentralt, også har verv lokalt. 
 
Så til et særlig spørsmål.  Det er en sterk politisk tradisjon i partiet vårt at LOs leder er 
medlem av vårt sentralstyre.  Nesten ubrudt har så vært tilfelle.  Vår alles Roar Flåthen har 
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vært den siste i denne lange rekken.  Men, som dere alle vet, er det LO-kongress om to uker.  
Roar går av. 
 
Roar tok initiativ til å finne en løsning. 
Komiteen har hatt et nært samarbeid med Roar om denne situasjonen.  Vi presenterer for 
landsmøtet en god løsning.  Vi foreslår at Trine Lise Sundnes på denne plassen denne 
gangen.  Trine Lise har sittet i LOs ledelse siden 2001, og er nå 1.sekretær.  1. juli i år blir 
hun leder i Handel og Kontor.  Hun er også medlem av samarbeidskomiteen. 
 
Arve Bakke foreslås gjenvalgt.  Leder i Fellesforbundet, men også leder i Møre og Romsdal 
Arbeiderparti i 12 år. 
 
Vi foreslår også at Jan Davidsen velges og gjenvelges til sentralstyret.  Lederen av 
Fagforbundet. 
 
På denne måten blir bredden i fagbevegelsen godt og riktig representert i vårt sentralstyre. 
 
Så til det konkrete. 
Det er alltid krevende å plassere egen tid inn i et større perspektiv.  Jeg har sagt at partiet 
vårt og arbeiderbevegelsen er inne i en storhetstid.  På høyde med tidligere store perioder. 
 
Vår alles Jens har ledet oss.  Han er en av de store i rekken av våre ledere.  Respektert og 
likt som statsminister.  Men, vi skal velge vår leder.  Jeg sier det slik.  Til deg Jens:  Vi har 
stor respekt for deg, vi er glade i deg og vi vil at du skal lede oss i to nye år. 
Valgkomiteen foreslår at Jens Stoltenberg velges til Arbeiderpartiets leder. 
 
Vi foreslår at Helga gjenvelges som vår nestleder.  Helga er vår parlamentariske leder.  
Denne rause damen fra Tana i Finnmark.  Den første samisktalende nestlederen i 
Arbeiderpartiet.  Tidligere har hun vært fylkesordfører i Finnmark.   
Til Helga: Vi er glade i deg.  Vi viser deg vår tillit. 
Vi foreslår at Helga Pedersen velges til nestleder. 
 
Vi foreslår at Raymond Johansen skal gjenvelges som vår sekretær.  Bakgrunnen er klar.  
Gitt tillit to ganger allerede som sekretær allerede. Statssekretær i UD, generalsekretær i 
Flyktninghjelpen.  Men først og fremst fordi vi mener du er en god sekretær for partiet. 
    ************* 
Som allerede sagt og presentert, forslår komiteen at vi velger Arve Bakke, Jan Davidsen og 
Trine Lise Sundnes, hun er selvsagt ny. 
    ************** 
Marte Mjøs Persen som er leder i Bergen (forenede) Arbeiderparti forslås gjenvalgt. 
 
Torgeir Micaelsen foreslår vi også skal gjenvelges.  Vår finanspolitiske talsmann.  
Representerer Buskerud på Stortinget. 
 
Anniken Huitfeldt.  Barne- og likestillingsminister, kulturminister og nå vår arbeidsminister.  
Medlem av Stortinget.  AUF-leder.  I vår sammenheng leder av vårt kvinnenettvert. 
 
Bjørnar Skjæran er ny.  Leder i Nordland Arbeiderparti.  Ordfører i Lurøy kommune.  
Gardbruker og lastebileier. 
 
Libe Rieber-Mohn er allerede annonsert.  Varaordfører i Oslo og vår fremste representant i 
Oslo-politikken. Erfaring som statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, og 
rådgiver i stortingsgruppa. 
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Trond Giske foreslås gjenvalgt.  AUF-lederen og statsråden, og sør-trønderen.  Alt sagt. 
 
Anette Trettebergstuen representerer Hedmark.  Stortinget fra 2005.  Sentralstyret fra 2009.  
I denne perioden har Anette tatt den viktige kampen for arbeidsrettighetene.  Foreslås 
gjenvalgt. 
 
Else-May Botten foreslås innvalgt som ny.  Første periode på Stortinget, men har markert 
seg sterkt og tydelig i næringspolitikken, først og fremst innenfor maritim sektor og 
næringsutvikling langs kysten.  Tidligere var hun LOs distriktssekretær i Møre og Romsdal. 
 
Jonas Gahr Støre foreslår vi at skal gjenvelges.  Hele hans kunnskap og erfaring i 
utenrikspolitikken er selvsagt svært verdifull for sentralstyret.  Nå som vår fremste 
helsepolitiker. 
 
Cecilie Bjelland, leder i Stavanger Arbeiderparti, foreslås gjenvalgt.  Varaordfører i 
Stavanger, nå statssekretær i Arbeidsdepartementet. 
 
Shakeel Rehman er ny.  Leder i Moss Arbeiderparti og medlem av fylkestinget i Østfold.  
Rådgiver i Kulturdepartementet og ungdomssekretær i LO i Østfold. 
 
Terje Lien Aasland er leder i næringskomiteen i Stortinget og leder i Telemark Arbeiderparti.  
Bred lokalpolitisk og faglig erfaring.  Vi foreslår at han gjenvelges. 
 
Ingvild Kjerkol er fra Nord-Trøndelag.  Hun leder fylkesrådet.  Styreleder for Innovasjon 
Norge i Nord-Trøndelag.  Innvalg i sentralstyret i 209.  Vi foreslår at hun gjenvelges. 
 
Kjersti Stenseng foreslår vi skal gjenvelges.   Fylkesleder i Oppland Arbeiderparti.  
Statssekretær i Kulturdepartementet. 
 
Valgkomiteens innstilling er enstemmig. 
 
 ooOoo 
 
Dirigenten opplyste at en så gikk over til valgene: 
 

Sentralstyrets medlemmer 

Valgt på Arbeiderpartiets 64. ordinære landsmøte 18. - 21. april 2013: 

 Leder Jens Stoltenberg, Oslo 

 Nestleder Helga Pedersen, Finnmark 

 Partisekretær Raymond Johansen, Oslo 

 Arve Bakke, Møre og Romsdal 

 Jan Davidsen, Hordaland 

 Trine Lise Sundnes, Oslo (ny) 

 Marte Mjøs Persen, Hordaland 

 Torgeir Micaelsen, Buskerud 

 Anniken Huitfeldt, Akershus 
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 Bjørnar Skjæran, Nordland  (ny) 

 Libe Rieber-Mohn, Oslo  (ny) 

 Trond Giske, Sør-Trøndelag 

 Anette Trettebergstuen, Hedmark 

 Else-May Botten, Møre og Romsdal  (ny) 

 Jonas Gahr Støre, Oslo 

 Cecilie Bjelland, Rogaland 

 Shakeel Rehman, Østfold  (ny) 

 Terje Lien Aasland, Telemark 

 Ingvild Kjerkol, Nord-Trøndelag 

 Kjersti Stenseng, Oppland 

I henhold til partiets vedtekter tiltrer AUFs leder Eskil Pedersen med fulle rettigheter. 

Anniken Huitfeldt velges til leder for Kvinnenettverket i Arbeiderpartiet. 
 
Kontrollkomiteen: 
Kjell Engebretsen - leder, Akershus 
Inger Christin Torp, Østfold 
Asbjørn Kristoffersen, Oslo 
 
Vara: 
Hilde Torkildsen, Akershus 
Karl-Erik Høegh, Telemark 
 
 
Vedtak:  
Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
SAK 12 – AVSLUTNING 
 
Dirigenten ga ordet til Jens Stoltenberg som ba alle som går ut av Sentralstyret om å komme 
opp på scenen, der han overrakte dem en blomsterbukett hver. 
 
Jens Stoltenberg sa at det da bare gjensto å erklære det 64. ordinære landsmøtet i 
Arbeiderpartiet for hevet. 
 
Dirigenten ba delegatene reise seg for å avslutte landsmøtet med å synge «Ta hverandre i 
handa og hold!», med Tove Karoline Knudsen som forsanger. 
 
 
Landsmøtet søndag sluttet kl. 14.00. 


