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INNLEDNING 
 
Landsmøtet i 2011 ble avholdt i Kongressenteret, Folkets Hus, Oslo, i dagene 7. – 10. april. 
 
Hovedsakene på landsmøtet var vedtak av nytt integreringspolitisk dokument, ny kommunalpolitisk 
plattform og arbeidet i partiet, rundt 600 innkomne forslag, den politiske situasjon og 
vedtektsendringer. 
 
Etter forslag fra Oslo Arbeiderparti ble det med overveldende flertall vedtatt å endre navn fra Det 
norske Arbeiderparti til Arbeiderpartiet.  
 
Landsmøtet gjenvalgt Jens Stoltenberg som leder, Helga Pedersen som nestleder og Raymond 
Johansen som partisekretær. 
 
Partiets arbeid i perioden har i stor grad vært preget av forberedelser og gjennomføring av 
kommune- og fylkestingsvalgkampen 2011. Ved fylkestingsvalget fikk Arbeiderpartiet en oppslutning 
på 33,2 prosent (+2,4 %). Dette ga oss 10 fylkesordførere. Ved kommunestyrevalget fikk 
Arbeiderpartiet en oppslutning på 31,7 prosent (+2,0 %). Dette ga oss 156 ordførere. 
 
 

LANDSMØTET 2011 
 
Det norske Arbeiderpartis 63. ordinære landsmøte ble holdt i Oslo Kongressenter, Folkets Hus, i 
dagene 7. – 10. april 2011. 
 
Landsmøtet skal i følge lovene bestå av 300 representanter med fulle rettigheter valgt av 
fylkespartiene etter bestemte regler. Landsstyret og Kvinnepolitisk styre deltar med tale- og 
forslagsrett, men ikke stemmerett. Stortingsgruppa og Sametingsgruppa velger en representant for 
hver 10. representant de har i henholdsvis Stortinget og Sametinget. Disse deltar med tale- og 
forslagsrett. 
 
Det var sendt inn fullmakter for 300 representanter og ved åpningen var det møtt fram 289 
representanter hvorav 17 vararepresentanter. Den siste representanten ankom landsmøtet torsdag 
kl. 15.00. Alle fylkespartiene hadde oppfylt kvoteringsbestemmelsene. 
 
Landsmøte ble holdt for åpne dører med adgang for media, samt for partimedlemmer mot 
framvisning av spesielt adgangstegn. 
 
Det var innbudt en rekke gjester fra våre søsterpartier i Europa og følgende var til stede: 
 
Carin Jämtin 
Helle Thorning-Schmidt 
Inger Segelström 
Yehiel Bar 
Sandrine Bertin 
Jovana Brzic 
Tim Dixon 
Dan Dubuner 
Karl Duffek Konstantinos 
Foutzopoulos

Dr. Anne Itto 
Iqbal Jhazbhay 
Luk Kang 
Morten Damm Krogh 
Marije Laffeber 
Paulina Lampsa 
Achuil Malith 
Lapo Pistelli 
Kifah Radaidah 
Naomi Ribbon Mosholi 
Susan Yambo

 
I tillegg møtte en rekke innbudte personer fra innenlandske organisasjoner tilknyttet 
arbeiderbevegelsen samt en del personlig innbudte. 
 
Følgende 300 representanter deltok med fulle rettigheter: 
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ØSTFOLD: 
001 Elise Waagen 
002 Ulf Lervik 
003 Ellen Sofie Solbrække 
004 Atle Ottesen 
005 Inger-Christin Torp 
006 Håkon Magne Knudsen 
007 Camilla Bertelsen 
008 Tomas Colin Archer 
009 Grethe Lintho 
010 Håvard Wennevoll Osflaten 
011 Toril Bakker Agnalt 
012 Kjell Løkke 
013 Ellen Simensen 
014 Svein Olav Agnalt 
015 Tove Evensen  

 
AKERSHUS: 
016 Ola Nafstad 
017 Siri Hov Eggen 
018 Kjell Maartmann-Moe 
019 Kari Hauge 
020 Ivar Horneland Kristensen 
021 Malin Lifvergren 
022 Tom Anders Ludvigsen 
023 Priyadharshini Prasath 
024 Jens-Petter Hagen 
025 Elin Maria L`Estrange 
026 Ivar Ekanger 
027 Marianne Riis Rasmussen 
028 Tore Olsen Pran 
029 Hawjin Salah 
030 Hans Marius Johnsen 
031 Nina Sandberg 
032 Stian Løken 
033 Gunvor Eldegard 
034 Espen Moe Olsen 
035 Tone Eli Moseid 
036 Hilde K. Nysten Thorkildsen 
037 Mette Scharning 
038 Samad Rah 
039 Anne-Ragni K. Amundsen 
040 Hans Arvid Øberg 
041 Aina Helgheim Ljeabuonwu 
042 Odd Erik Kokkin 

 
OSLO: 
043 Siri Ingeborg Fossheim 
044 Abdullah Alsabeehg 
045 Siri Gåsemyr Staalesen 
046 Nadeem Iqbal Butt 
047 Rina Mariann Hansen 
048 Erik Dugstad 
049 Khamshajiny Gunaratnam 
050 Rune Gerhardsen 

051 Grete H. Haugdal 
052 Andreas Halse 
053 Channeh Joof Storvik 
054 Håkon Haugli 
055 Prableen Kaur 
056 Egil Heinert 
057 Gerd Kvanvik 
058 Fredrik Mellem 
059 Bente M. Larsen 
060 Bashe Mohamed Musse 
061 Monica K. Matsson 
062 Anders Ørnø Røberg-Larsen 
063 Libe Solberg Rieber-Mohn 
064 Knut Røli 
065 Kristin Sandaker 
066 Helge Stoltenberg 
067 Tone Tellevik Dahl 
068 Håvard Vederhus 
069 Liv Vågslid 
070 Truls Wickholm 
071 Silje Winther 
072 Vegard Grøslie Wennesland 

 
HEDMARK: 
073 Svein Borkhus 
074 Hege S. Søberg 
075 Magnus Stenseth 
076 Tonje Granmo 
077 Anne H. Huse 
078 Ingvar Midthun 
079 Anita Ihle Steen 
080 Morten Aspeli 
081 Linda Otnes 
082 Stig Holm 
083 Lillian Skjærvik 
084 Espen Andrè Kristiansen 
085 Eva Tørhaug 
086 Oskar Snarvold 
087 Astrid Oppegård 
088 Øyvind Hartvedt 
089 Eva Arnseth 
090 Knut Hvithammer 
091 Tove Berge 
092 Kjell Konterud 
093 Synnøve Fjærgård 

 
OPPLAND: 
094 Gro Lundby 
095 Rune Øygard 
096 Inger Torun Klosbøle 
097 Oddvar Romundset 
098 Marthe Evensen 
099 Reidar Stangenes 
100 Bente J. Aamodt 
101 Aksel Eng 
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102 Lisa Kramprud 
103 Leif Waarum 
104 Irene Thorsplass 
105 Svein Rønningsveen 
106 Bjørg Kværn 
107 Knut Magnar Lehre 
108 Marit Eid 
109 Iver Erling Støen 
110 Shara Ali 
111 Jørund Båtastad 
112 Ingrid Marie Vaag Endrerud 
113 Daniel Randrup Sværk 

 
BUSKERUD: 
114 Roger Ryberg 
115 Anne Helene Sandum 
116 Niclas Tokerud 
117 Sissel Hovland 
118 Masud Gharahkhani 
119 Tonje Kristin Evju 
120 Vidar Lande 
121 Elise Haraldsrud Lien 
122 Bent Inge Bye 
123 Kirsten Gjestemoen Hovda 
124 Terje Bråthen 
125 Lola Christianah Awoyemi 
126 Børre Pettersen 
127 Olaug Grønseth Granli 

 
VESTFOLD: 
128 Arve Høiberg 
129 Berit Solbakken 
130 Martin Bast Sørsdal 
131 Helene Aasand 
132 Truls Vasvik 
133 Anne M. Kvernsmyr 
134 Per-Kristian Finstad 
135 Liv Grinde 
136 Martin Torhaug 
137 Elin Weggesrud 
138 Trude Viola Antonsen 
 
TELEMARK: 
139 Karianne Sydtveit Reiten 
140 Tim Viskjer 
141 Wenche Jansen Tveitan 
142 Christian Tynning Bjørnø 
143 Gry Fuglestveit Bløchlinger 
144 Jone Blikra 
145 Linda Holien 
146 Svein Tore Løkslid 
147 Lene Vågslid 
148 Jo Petter Ravlum 
149 Gunn Berit Rygg Holmelid 
150 Odin A. Bohmann 

151 Hedda Foss Five 
152 Hans Sundsvalen 
 
AUST-AGDER: 
153 Åse Louise Egge 
154 Jon Rolf Næss 
155 Agnes Norgaard 
156 Robert Cornels Nordli 
157 Line Vennesland 
158 Tellef Inge Mørland 
159 Bente Olsen 
 
VEST-AGDER: 
160 Toril Runden 
161 Tom Johansen 
162 Solveig Kjelland Larsen 
163 Dzemal Martinovic 
164 Elisabeth Haaversen 
165 Roy Bjarne Gyberg 
166 Inga E. Fjeldsgaard 
167 Emma Martinovic 
 
ROGALAND: 
168 Tom Tvedt 
169 Cecilie Bjelland 
170 Arne-Christian Mohn 
171 Laura Seltveit 
172 Stanley Wirak 
173 Unn Therese Omdal 
174 Olav Hafstad 
175 Kristine Gramstad 
176 Sigmund Rolfsen 
177 Siv Storesund 
178 Ståre Johan Knutsen 
179 Lin Veronica Jacobsen 
180 Andreas Bjelland Eriksen 
 
HORDALAND: 
181 Ruth Mari Grung 
182 Harald Schjelderup 
183 Marte Mjøs Persen 
184 Geir Dale 
185 Siw-Anita Lien 
186 Christopher Beckham 
187 Emelin Dos Santor Dias 
188 Pål Anker Hafstad Thorsen 
189 Linn Katrin Pilskog 
190 Siavash Mirghafari 
191 Gard Folkvord 
192 Rune Bakervik 
193 Kristin Handeland 
194 Synnøve Solbakken 
195 Tore Eikeland 
196 Linn Kristin R. Engø 
197 Harry A. Herstad 
198 Marianne Sandahl Bjorøy 
199 Astrid Farestveit Selsvold 
200 Roger Pilskog 
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SOGN OG FJORDANE:  
201 Åshild Høivik Kjelsnes 
202 Hanne Kristine Fridtun 
203 Torbjørn Vereide 
204 Hanne Hjelmeland Ørnehaug 
205 Åge Larsen 
206 Marie Helene H. Brandsdal 
207 Ola Tarjei Kroken 
208 Olaug Solheim Rotihaug 
209 Erling M. Nesbø 
210 Tage Johan Sandvold 
211 Werner Madsgård 
 
MØRE OG ROMSDAL: 
212 Jon Aasen 
213 Line Hoem 
214 Torhild Tønnesen Haugnes 
215 Arve Baade 
216 Hans Jakob Overå 
217 Sindre Nakken 
218 Gudny Fagerhol 
219 Bernhard Riksfjord 
220 Mellvin Steinsvoll 
221 Eirik Hoem 
222 Lilli Husby 
223 Tove Karin Halse Lervik 
224 Britt Oddny Sætran 
 
SØR-TRØNDELAG: 
225 Tore Sandvik 
226 Ida Ødegaard 
227 Berit Wold Fjelle 
228 Hans Vintervold 
229 Tanja Fuglem 
230 Kirsti Leirtrø 
231 Bente Sandmo 
232 Ståle Vaag 
233 Frode Reppe 
234 Emir Kaniza 
235 Odd Gorseth 
236 May Aarø 
237 Terje Bremnes Granmo 
238 Rune Olsø 
239 Hanne Moe Bjørnbet 
240 Rita Ottervik 
241 Roar Aas 
242 Stian Valla Taraldsvik 
243 Sissel Trønsdal 
244 Geir Waage 
245 Maren Holthe Hedne 
246 John Stene 
247 Heidi Eidem 
 
NORD-TRØNDELAG: 
248 Alf Daniel Moen 
249 May Britt Lagesen 
250 Rune Hallstrøm 

251 Eva Sydskjør 
252 Torbjørn Andre Moe 
253 Dordi Haugen 
254 Harald Ness 
255 Kristin Hildrum 
256 Bård Langsåvold 
257 Anne-Grete Hojem 
258 Alf Robert Arvasli 
 
NORDLAND: 
259 Odd ERiksen 
260 Sonja Alice Steen 
261 Eirik Sivertsen 
262 Wenche Solli 
263 Dag Andrè Anderssen 
264 Trud Berg 
265 Geir Waage 
266 Tove Andreassen 
267 Tom Vidar Karlsen 
268 Siv Helen N. Sigerstad 
269 Roger Bergersen 
270 Rita Lekang 
271 Martin Skjefstad 
272 Renate Johnsen 
273 Arild Robert Kjerpeseth 
274 Grethe Bang 
275 Ronny Sommerro 
276 Hild Marit Olsen 
277 Kjell-Idar Juvik 
278 Helene Kaltenborn 
 
TROMS: 
279 Gunda Johansen 
280 Kjetil Bjørkelund 
281 Pia Svensgaard 
282 Kristin Røymo 
283 Geir Johnsen 
284 Marianne Bremnes 
285 Trond Agnar Eilifsen 
286 Odd Arne Thunberg 
287 Kristina Torbergsen 
288 Karl Sebakk 
289 Liv Helland Olsen 
290 Steffen Jakobsen 
 
FINNMARK: 
291 Runar Sjåstad 
292 Ann-Solveig Sørensen 
293 Thorbjørn Jungård 
294 Grethe Ernø Johansen 
295 Tarjei Jensen Bech 
296 Lena Norum Bergeng 
297 Geir Ove Bakken 
298 Elisabeth Hegge Guttorm 
299 Gjermund Amundsen   
 
SVALBARD:  
300 Kjell Mork 
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Landsmøtet åpnet med et kulturelt program med Heine Totland og Heidi Gjermundsen Brock med 
orkester. 
 
Jens Stoltenberg fremførte minnetale over partifeller som var gått bort siden forrige landsmøte. Før 
møtet avsluttet med allsang; De unge slekter. Allsangen ble ledet av Vigdis Fossum, sang og 
Torbjørn Vikstvedt, klaver. 
 
LOs leder Roar Flåthen hilste landsmøtet, og leder for Socialdemokratiet i Danmark, Helle Thorning-
Schmidt, hilste fra de internasjonale gjestene og innledet om ”Den sosialdemokratiske 
velferdsmodellen”. Fredag hilste Ole Gunnar Solskjær landsmøtet.  
 
Ingalill Olsen presenterte forslag til ”Lokalpolitisk plattform”. Jonas Gahr Støre innledet om 
”Framtidas krav til et inkluderende samfunn og det politiske dokumentet i saken”. Raymond 
Johansen holdt tale om ”Arbeidet i organisasjonen”. Helga Pedersen innledet om ”Herfra til 2029 – 
velferdspolitiske utfordringer”. Raymond Johansen innledet om ”Kommune- og fylkestingsvalget 
2011”.  
 
Møtet fredag ble åpnet med et kulturelt innslag med Eva & The Heartmakers. Møtet lørdag ble åpnet 
med et kulturelt innslag med Marion Ravn. Møtet søndag ble åpnet med et kulturelt innslag med 
Jonas Alaska. Ved avslutningen søndag sang Chand Torsvik sin egen sang ”En rose i rødt”. 
 
Landsmøtet vedtok enstemmig følgende saksliste for det 63. ordinære landsmøtet: 
 
1. Åpning 
2. Konstituering 
3. Godkjenning av fullmaktene 
4. Godkjenning av innkallingen 
5. Godkjenning av sakslista 
6. Godkjenning av arbeidsordning 
7. Valg av ordstyrere, sekretærer og komiteer 
8. Innstilling om Beretningen 
9. Innstilling fra Kontrollkomiteen 
10. Innkomne forslag 
11. Vedtektsendringer 
12. Den politiske situasjon 
13. Integreringspolitisk dokument 
14. Kommune- og fylkestingsvalget 2011 og arbeidet i partiorganisasjonen 
15. Kommunalpolitisk plattform 
16. Redaksjonskomiteenes innstillinger 
17. Valg 
18. Avslutning 

 
Det ble oppnevnt 4 redaksjonskomiteer som behandlet integreringspolitisk dokument, 
kommunalpolitisk plattform, andre politiske saker og organisasjons- og vedtektssaker. Landsmøtet 
vedtok følgende uttalelser: 
 

• Arbeid gir velferd – Arbeiderpartiet trengs i kommunene! 
• Visjonsdokument: Den nye skolehverdagen 
• Internasjonal og sikkerhetspolitisk uttalelse 
• En aktiv alderdom og omsorg med god kvalitet 
• Morgendagens arbeidsplasser 
• Krafttak mot ufrivillig deltid 
• Ei fornyet arbeidslinje 
• Et styrket barnevern 
• Sterkere politisk styring av sykehusene 
• Tannhelse 
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• En energipolitikk for fremtiden 
• Miljøvennlige transportløsninger 
• Mer trygghet – mindre kriminalitet 
• En framtid for norsk landbruk 
• Frivillig innsats i et levende sivilsamfunn 
• Sjømat 
• Gode post- og teletjenester i hele landet 
• Krevet veto mot EUs tredje postdirektiv 
• Pelsdyroppdrett 

 
Landsmøtet vedtok bl.a. navneendring fra Det norske Arbeiderparti til Arbeiderpartiet. 
 
I overensstemmelse med partiets vedtekter valgte landsmøtet medlemmer til Sentralstyret og 
Kontrollkomitè. 
 
 

KONTROLLKOMITEEN 
 
I partiets vedtekter – paragraf 10. Regnskap, revisjon og kontroll, punkt 2: ”Landsmøte velger en 
kontrollkomitè på tre medlemmer med to varamedlemmer. Komiteen står ansvarlig overfor 
landsmøtet. Komiteen har som oppgave å kontrollere om de økonomiske disposisjoner er gjort i 
samsvar med gjeldende vedtekter og vedtak fattet av styrende organer. Kontrollkomiteen skal hvert 
år avgi beretning for foregående kalenderår til landsstyret. Kontrollkomiteen skal egge fram sine 
årlige beretninger for landsmøteperioden til landsmøtet”. 
 
I overensstemmelse med dette ble følgende valgt på Landsmøte 2011: 
Medlemmer: Kjell Engebretsen – Leder, Inger-Christine Torp, og Asbjørn Kristoffersen. 
Varamedlemmer: Hilde Thorkildsen og Karl Erik Høegh. 
 
 

LANDSSTYRET  
 
Landsstyret består av partiets sentralstyre, to representanter fra AUF som velges av AUF selv og to 
representanter hfra hvert av fylkespartiene. Fylkespartienes representanter skal være den til enhver 
tid sittende leder og en av nestlederne/styremedlemmene, slik at begge kjønn blir representert. I 
tillegg deltar en representant fra partiets sametingsgruppe med tale- og forslagsrett, men uten 
stemmerett. Landsstyrets medlemmer blir registrert i form av meddelelse fra det enkelte fylkesparti, 
som per 31.12.2012 var slikt sammensatt: 
 
Østfold   Signe Øye 
   Thor-Erik Forsberg     
 
Akershus  Sverre Myrli 
   Nina Sandberg        
    
Oslo   Libe Rieber-Mohn  
   Abdullah Alsabeehg    
 
Hedmark  Bente Elin Lilleøkseth 
   Per Gunnar Sveen     
   
Oppland  Gro Lundby      
   Pål Helle      
 
Buskerud  Bjørn Tore Ødegården       
   Lise Christoffersen  
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Vestfold  Sonja Mandt          
   Tom Strømstad Olsen  
    
Telemark  Christian Tynning Bjørnø  
   Bjørg Tveito Lundefaret     
 
Aust-Agder  Inger Løite   
   Robert Cornels Nordli 
    
Vest-Agder  Linda Verdal      
   Helge Nesheim    
 
Rogaland  Frode Berge         
   Ruth Mariann Hop     
 
Hordaland  Sveinung Valle  
   Jette Fugelsnes Christensen       
    
Sogn og Fjordane Nils P. Støyva   
   Solveig Willis  
    
Møre og Romsdal Bjørn Inge Ruset     
   Else-May Botten   
 
Sør-Trøndelag Eva Kristin Hansen 
   Olav Huseby  
 
Nord-Trøndelag Robert Svarva         
   May Britt Lagesen 
 
Nordland  Bjørnar Selnes Skjæran 
   Anna Ljunggren    
 
Troms   Bjørn Inge Mo         

   Helene Berg Nilsen  
    
Finnmark  Ingalill Olsen 
   Alf Einar Jakobsen 
 
I tillegg deltok Åsmund Aukrust og Marianne Wilhelmsen fra AUF med fulle rettigheter. 
Parlamentarisk leder i Sametinget Willy Ørnebakk deltok med tale- og forslagsrett. 
 
Landsstyret har i perioden avholdt 5 møter: 
 
08. – 09.02.2011 I SAMFUNNSSALEN, SAMFUNNSHUSET, OSLO 
Møtet behandlet følgende saker: 

• Den politiske situasjon 
• Fra plan til kampanje – kommunevalget 2011 
• Landsmøtesaker 
• Forslag til Kommunalpolitisk plattform 
• Forslag til Integreringspolitisk dokument 

 
06.04.2011 I OSLO KONGRESSENTER, FOLKETS HUS, OSLO 
Møtet behandlet følgende saker: 

• Regnskap 2010 
• Revisjonsberetning for 2010 
• Kontrollkomiteens beretning for 2010 
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• Landsmøtesaker 
• Gjennomgang av kjøreplan for  
• Utnevning av æresmedlemmer 

 
27. – 28.09.2011 I OSLO KONGRESSENTER, FOLKETS HUS, OSLO 
Møtet behandlet følgende saker: 

• Den politiske situasjon etter valget 
• Slik vant vi i Fredrikstad 2011 
• Slik skal vi vinne i Stavanger 2015 
• Fellesskap og fornyelse 
• En sterk og framtidsrettet partiorganisasjon 
• Redaksjonskomiteens innstilling. 

 
Følgende uttalelser ble vedtatt: 
 
ØKT ENGASJEMENT – MER DEMOKRATI 
 
Valgkampen i 2011 var krevende og svært spesiell for oss i Arbeiderpartiet. Etter seks år i regjering 
har vi gjort vårt beste kommune- og fylkestingsvalg på 24 år. Det har vært ført en imponerende 
valgkamp fra en organisasjon som var i bunnløs sorg. 
 
Vi har en sterk partiorganisasjon, som skal bli enda sterkere. Sammen skal vi stake ut kursen for en 
framtidsrettet organisasjon og politikk, og en ny valgseier i 2013. 
 
Mer demokrati 
Terrorangrepene 22. juli har vist oss at vi må verne om våre kjerneverdier, vårt samfunnsfundament, 
i framtida. Demokrati og rettsstat, ytringsfriheten og menneskerettighetene, likeverd og likestilling er 
felles grunnleggende verdier vi som nasjon har utviklet over lang tid. Krefter som utfordrer og vil 
ødelegge for disse verdiene vil Arbeiderpartiet kjempe imot i det åpne demokratiske rom. 
Arbeiderpartiet har, med partiavdelinger over hele landet, et særlig ansvar for å sørge for 
engasjement, deltakelse og demokrati. Valgdeltakelsen økte ved kommune- og fylkestingsvalget, 
men det er vårt mål at den skal øke enda mer. Om lag 1,4 millioner velgere lot være å stemme ved 
høstens valg. Det er altfor mange. 
 
Skal vi øke valgdeltakelsen må vi få forskjellene i politikken tydelig frem, og øke interessen for et 
levende lokaldemokrati. Vi må sørge for at lokalpolitikerne har ansvar og tar ansvar for de tingene 
som betyr mest for folk i deres nærmiljø. I deres hverdag. 
 
Økt engasjement 
Alle de politiske partiene melder om økt medlemstall den siste tiden. Dette er det beste svaret på 
angrepet mot vårt demokrati. Sammen skal vi skape et mer levende demokrati framover. 
Siden 1. januar 2011 har Arbeiderpartiet fått over 10 000 nye medlemmer. Det gjør at hele en av 
seks medlemmer i Arbeiderpartiet er nye medlemmer. De begrunner innmeldingen nettopp med at de 
støtter våre verdier og vår politikk. Dette er en enorm mobilisering for det vi står for. Arbeiderpartiet 
har gjort et godt valg blant unge velgere. AUF har også fått mange nye medlemmer, medlemmer som 
vi har et felles ansvar for å ønske velkommen også i Arbeiderpartiet. Det forplikter både politisk og 
som organisasjon. Partiet skal legge til rette for at AUF får gode arbeidsbetingelser. 
 
Medlemmene er partiets viktigste og sterkeste ressurs, og har ulik erfaring og kompetanse. Skal 
partiet utnytte dette på en god måte må engasjementet gjenspeiles i programprosess og partiarbeidet 
fremover. Alle medlemmene skal få et godt tilbud og et naturlig rom i organisasjonen. De skal få delta 
aktivt. De skal ha innflytelse og påvirke politikken. Det er et ansvar for hele partiorganisasjonen å 
sørge for at de nye medlemmene får rom og muligheter til å være med og forme strategi og politikk 
mot 2013. Det er da vi klarer å benytte økt engasjement til å skape mer demokrati. Medlemmene er 
partiet. 
Derfor gjennomfører vi en nasjonal ”velkommen til Ap-dugnad” der vi skal invitere og snakke med alle 
de nye medlemmene i løpet av 31. oktober – 1. november. Alle ledd i partiet må bidra til at de nye 
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medlemmene får tilbud om skolering med både politisk og organisatorisk innhold. Fylkespartienes 
ledelse har et særlig ansvar for at dette skjer. Tillitsvalgte på alle nivåer har et ansvar for at nye 
medlemmer ses og føler seg velkommen i sitt møte med partiet Slik skaper vi trygge tillitsvalgte og 
en god og inkluderende partikultur.  
 
Et felles ansvar 
Skal vi styrke demokratiet må vi tåle en grundig og tøff politisk debatt, med stor takhøyde i 
diskusjonen. Vi må få frem de politiske forskjellene, og vi må være relevante for velgerne. Men også 
innenfor demokratiet følger et ytringsansvar med ytringsfriheten. 
 
Skal vi vinne kampen mot de antidemokratiske kreftene, må vi ta et felles ansvar for å hindre at slike 
krefter får næring fra vår politiske debatt. Vi vil ikke føre debatter som generaliserer hele grupper. Vi 
vil ta til motmæle mot argumenter som ikke har grobunn i virkeligheten og som er fremsatt for å 
skremme. Som ledende samfunnsdebattanter har politikere et ansvar for å bidra til en debatt som 
engasjerer og opplyser. Som er redelig og respektfull. Dette skal være Arbeiderpartiets utgangspunkt 
i samfunnsdebattene i tida som kommer. 
 
VERDENS BESTE SKOLE SKAPES I KOMMUNENE 
  
Arbeiderpartiet har store ambisjoner på vegne av kunnskapsnasjonen Norge. Derfor skal vi fortsette 
arbeidet med å styrke kvaliteten i fellesskolen.  
Dette må skje gjennom et forpliktende samarbeid mellom nasjonale myndigheter og landets 
kommuner og fylkeskommuner. Norske skoler skal ha et læringsmiljø fritt for mobbing. 
 
Arbeiderpartiet vil trappe opp innsatsen for å gi alle elever like muligheter og bekjempe faktorer som 
gjør at skolen skaper sosiale forskjeller.  
Stortinget kan vedta lover, budsjetter og reformer, men det er først og fremst kommunen og 
fylkeskommunen som har ansvaret for kvaliteten i fellesskolen. Derfor er det avgjørende at 
lokalpolitikere også engasjerer seg i spørsmål som handler om innhold og kvalitet. 
 
Det er viktig at kommunene har god skolefaglig kompetanse. Kun et fåtall av kommunene 
samarbeider med hverandre om dette. Økt samhandling kan bidra til erfaringsdeling og mer robuste 
og profesjonelle fagmiljøer. 
 
Arbeiderpartiet skal ha de mest kunnskapsrike, ambisiøse og offensive skolepolitikerne i landet. 
Foreldrene skal være trygge på at barn og unge får et best mulig utgangspunkt for å lykkes i 
kunnskapsnasjonen. 
 
Arbeiderpartiets skolepolitikere vil: 

• Sette seg inn i alle skoleresultater og sikre at skolene i kommunen/fylket arbeider systematisk 
med kvalitetsutvikling.  

• Følge opp mål og resultater politisk. Ansvarliggjøre skoleledelse og skoleadministrasjon. Stille 
krav om innhold, kvalitet og ledelse på alle nivåer.  

• Invitere elever, foreldre, lærere, skoleledere og andre aktører til en forpliktende dugnad for å 
heve kvaliteten i skolen.  

• Sikre god skolefaglig kompetanse på alle nivåer i kommunen/fylket. Bygge robuste fagmiljøer 
som støtter opp under skoleledelsen.  

• Gjennomføre en kunnskapsbasert skolepolitikk basert på tiltak og virkemidler som har 
dokumentert effekt.  

• Skape en kultur for tidlig innsats og mer helhetlig skoledag. Elevene skal kunne få uttrykke 
seg både teoretisk, praktisk, estetisk og fysisk.  

• Sørge for at alle elever får undervisning tilpasset sitt nivå, enten man har behov for ekstra 
oppfølging for å tilegne seg grunnleggende ferdigheter eller større faglige utfordringer.   

• Bidra til samarbeid mellom grunnskole, videregående skole, arbeidsliv og høyere utdanning, 
gjennom NY GIV-prosjektet og andre tiltak.  

• Sette konkrete mål for å få ned frafallet fra yrkesfag og bl.a. komme med nye virkemidler for å 
skaffe lærlingeplasser.  
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• Iverksette spesielle tiltak på skoler som trenger ekstra støtte, for eksempel flere 
undervisningstimer eller økt lærertetthet.  

• Sikre at leksehjelp er en del av en helhetlig skoledag, slik at leksehjelpen kan bli et reelt tilbud 
til alle elever.  

• Ta konsekvensen av at kvalitet koster penger og arbeide for at skolene har gode 
rammevilkår.  

• Fange tidstyvene og sikre at lærerne får tid til å undervise og følge opp hver enkelt elev. Alle 
nye oppgaver og pålegg skal tidstestes. Rekruttere flere yrkesgrupper inn i skolen slik at 
læreren kan konsentrere seg om undervisningen.  

• Skolehelsetjenesten må styrkes slik at den blir bedre i stand til å forebygge plager som kan 
gjøre at mange faller utenfor skole og arbeidsliv.  

• Spre gode erfaringer (”Beste praksis”) mellom skoler og nivåer.  
  
25. – 25.04.2012 I SAMFUNNSSALEN, SAMFUNNSHUSET, OSLO 
Møtet behandlet følgende saker: 

• Valg av redaksjonskomité 
• Den politiske situasjon 
• Regjeringens klimamelding 
• Strategi frem mot Stortingsvalget i 2013 
• Redaksjonskomiteens innstilling 
• Regnskap 2011 og Sentralstyrets årsberetning 
• Landsmøtet 2013 
• Utnevning av æresmedlemmer  

 
Følgende uttalelse ble vedtatt: 
 
TRYGG ØKONOMISK STYRING FOR ARBEID OG VELFERD 
 
Arbeiderpartiet mener den økonomiske krisen i Europa er alvorlig. Situasjonen er preget av 
økonomisk usikkerhet som kan føre til sosial uro. I mange land er arbeidsledigheten svært høy – 
særlig blant unge. Dette er ikke en ny krise. Finanskrisen startet med at vi måtte redde bankene. Den 
fortsatte med at vi måtte redde land. Nå må vi redde menneskene. 24 millioner mennesker står uten 
arbeid i Europa. 5 millioner unge møter en lukket dør til arbeidslivet.  
 
Vi kan forvente at den økonomiske uroen i Europa vil vedvare. Også i Norge merker vi krisen.  Vi er 
et lite land med tette økonomiske bånd til verden rundt oss. EØS-avtalen gjør at norske bedrifter kan 
konkurrere på lik linje med europeiske bedrifter og sikrer markedsadgang til våre viktige markeder i 
EU. Det er helt avgjørende for norske arbeidsplasser i konkurranseutsatt sektor. Situasjonen i Norge 
kan likevel snu fort. Vi har ikke råd til økonomisk eksperimentering. Trygghet i hverdagen handler om 
å ha en jobb å gå til, lønn familien kan leve av og gode velferdstjenester. Trygg økonomisk styring er 
avgjørende for å sikre norske arbeidsplasser og et konkurransedyktig næringsliv. Arbeiderpartiet tar 
det ansvaret. 
 
Arbeiderpartiet har styrt Norge trygt gjennom kriser før. Vi vet hvor viktig det er å ha høy beredskap, 
og følge nøye med på den internasjonale situasjonen og konsekvensene av denne.  Vi er beredt til å 
handle på nytt om det trengs. 
 
Det er menneskers arbeid, kunnskap og skapertrang som er vår største ressurs, og som gjør oss i 
stand til å løse morgendagens oppgaver. Vi må være mer kunnskapsrike, kreative, innovative og 
omstillingsdyktige enn våre konkurrenter.  
 
I Norge har vi i dag rekordhøy sysselsetting, rekordlav arbeidsledighet, og det legemeldte 
sykefraværet er det laveste på 10 år. Det er skapt over 300 000 nye jobber i privat næringsliv og 
offentlig sektor under vår regjering. Det er ikke tilfeldig. Det er et resultat av villet politikk.  I Norge har 
vi innrettet oss slik at fellesskapet bidrar med kraft og styrke for å holde og få folk i jobb. For 
Arbeiderpartiet er arbeid til alle, jobb nummer en.   
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En årsak til det synkende sykefraværet er økt bruk av gradert sykemelding. Mennesker har ikke 
enten full eller null arbeidsevne. Mange kan jobbe noe. Da må vi ha et velferdssystem med 
trygdeordninger som gjør dette mulig, på samme måte som vi har gjort delvis arbeid mulig for ulike 
grupper gjennom pensjonsreformen, sykelønnsordningen og ny uførereform. Flere som mottar 
arbeidsavklaringspenger skal få mulighet til å komme i jobb. Arbeiderpartiet vil ha en forsøksordning 
der deler av arbeidsavklaringspengene i noen fylker kan brukes som tilskudd til arbeidsgivere. 
Ungdom skal prioriteres. 
 
Det skal lønne seg å arbeide. Arbeid gir frihet til å leve av egen inntekt og muligheten til å realisere 
seg gjennom eget arbeid. For mange faller utenfor arbeidslivet selv om de ønsker å arbeide. Det er 
en felles oppgave å sikre et inkluderende arbeidsliv. Ikke alle kan arbeide. Derfor skal vi ha et godt 
utbygd system som sikrer de som ikke kan arbeide, noe å leve av.  
 
Det går godt i store deler av norsk næringsliv. Arbeiderpartiet fører en aktiv næringspolitikk.  Men 
innenfor deler av industrien, som treforedlingsindustrien, er det utfordringer.  Arbeiderpartiet mener 
det må iverksettes tiltak overfor denne sektoren for å bidra til omstilling, forskning, innovasjon og 
lønnsomme verdikjeder som baserer seg på skogen som ressurs. Samtidig må det næringspolitiske 
virkemiddelapparatet videreutvikles for å tilpasse seg næringslivets behov.  
 
For å sikre risikokapital til næringslivet er det behov for nye såkornfond. 
 
Videre skal satsing på verdiskapende forskning i næringslivet bidra til å sikre innovasjon og 
nyskaping i norske bedrifter.  Den nye statlige eksportfinansieringsordningen som skal etableres skal 
sikre videreføring av et konkurransedyktig eksportfinansieringstilbud til norsk eksportindustri.  
 
Arbeiderpartiet vil videre fortsette innsatsen for forenkling for næringslivet. Målet er å redusere 
kostnadene med 10 milliarder kroner innen utgangen av 2015. Vi har fjernet revisjonsplikten for 
mange selskaper, og kravet til aksjekapital er nedjustert. Dette har allerede gitt positive resultater. 
Arbeiderpartiet vil satse ytterligere på forenkling slik at bedriftene kan bruke mindre ressurser på 
administrasjon, og mer tid på verdiskaping.   
 
God infrastruktur for vei, bane og sjø er svært viktig for næringslivet. Ikke minst er det viktig å sikre 
en god og effektiv infrastruktur sjøveien, inkludert en satsing på frakt av gods på kjøl. Det vil styrke 
konkurransekraften til næringslivet og bidra til miljøet.  
 
Arbeiderpartiet vil: 

• Fortsatt føre en politikk for trygg økonomisk styring.  
• Ta vare på norske arbeidsplasser og skape nye gjennom å bidra til et konkurransedyktig 
næringsliv over hele landet som sikrer verdiskaping, vekst og trygge arbeidsplasser. 

• Følge handlingsregelen for en forsvarlig bruk av oljepenger. 
• Føre en politikk som sikrer en stabil kronekurs og som unngår et særnorsk rentenivå. 
• Gjennom EØS-avtalen sikre markedsadgang, og norske bedrifters mulighet til å konkurrere 
på lik linje i viktige markeder i EU. 

• Videreføre arbeidet med å forenkle næringslivets krav til rapportering gjennom et kontinuerlig 
forenklingsarbeid. 

• Videreutvikle statens virkemiddelapparat for å tilpasse det næringslivets behov. 
• Ha såkornmidler for å sikre risikokapital til næringslivet. 
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18. – 19.09.2012 I SAMFUNSSALEN, SAMFUNNSHUSET, OSLO 
Møtet behandlet følgende saker: 

• Den politiske situasjon 
• Stortingsvalget 2013 
• Utnevning av æresmedlemmer 
• Programkonferanse 19.09.: 

o Arbeidet med nytt partiprogram 
o Utfordringer for den nordiske modellen 
o Fremtidsverkstedene 
o Samhold og tillit 
o Velferdssamfunnet 
o Kunnskapssamfunnet 
 

 

ÆRESMEDLEMMER 
 
Landsstyret har i perioden utnevnt følgende som æresmedlemmer i partiet: 
 
Einar Tilseth, Melhus i Sør-Trøndelag 
Ronald Bye, Oslo 
Roar Olasveengen, Ringsaker i Hedmark 
Osvald Medhus, Hol kommune i Buskerud 
Vigdis Ravnøy, Bergen i Hordaland 
Odd Egil Rambøl, Bergen i Hordaland  
Paul Hjellnes, Eide i Møre og Romsdal. 
 
 

22 JULI SATTE ORGANISASJONEN PÅ PRØVE 
Fredag 22. juli 2011 rammet ondskapen vårt land. Gjerningsmannen satte uvirkelige spor etter seg 
ved kaldblodig å drepe 69 av AUFs medlemmer på deres egen sommerleir, og å sprenge en bombe 
som tok åtte liv i regjeringskvartalet. Mange ble alvorlig såret begge steder.  Denne forferdelige 
handlingen satte hele Arbeiderpartiets organisasjon på prøve. 
 
I alle fylkespartier ble det ble etablert ”mottakssenter” for pårørende og ungdom som var på Utøya. 
Fylkespartiene og AUF bemannet partikontoret umiddelbart etter ugjerningen og var klare til å ta i 
mot henvendelser fra pårørende og AUFere.   
 
Fylkespartiene og partiet sentralt hadde nær kontakt med pårørende til de AUFerne som ikke fikk 
vende hjem fra Utøya. Samtidig var det kontakt med de sårede og deres pårørende. I hele landet var 
det møter med AUFere og andre som sto de rammende nært. 
 
Partiet sentralt var representert i alle begravelsene og holdt tale ved hver av bårene. Det samme 
gjorde representanter for de rammede fylkespartier og kommunepartier. Til tross for den ufattelige 
tristheten og den store sorgen, var det vakre og verdige seremonier.   
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SENTRALSTYRET 
 
SENTRALSTYRETS SAMMENSETNING 
Landsmøtet 2011 valgte følgende som medlemmer av Sentralstyret: 
Jens Stoltenberg – leder, Helga Pedersen – nestleder, Raymond Johansen – sekretær, Anniken 
Huitfeldt, Roar Flåthen, Arve Bakke, Jan Davidsen, Trond Giske, Anette Trettebergstuen, Jan Bøhler, 
Lubna Jaffery, Mette Gundersen, Torgeir Micaelsen, Ingvild Kjerkol, Marte Mjøs Persen, Kjersti 
Stenseng, Tone Helen Toften, Terje Lien Aasland, Jonas Gahr Støre og Cecilie Bjelland. 
I tillegg deltar AUFs leder Eskil Pedersen i Sentralstyret med fulle rettigheter.  
 
Sentralstyret har i perioden 01.01.2011 – 21.12.2012 holdt 23 møter. (Herav 3 telefonmøter) og 
behandlet 172 saker.  
 
 
FASTE UTVALG 
 
STYRINGSGRUPPE FOR KVINNENETTVERKET 
Kvinnenettverkets styringsgruppe skal arbeide for å oppfylle formålet med 
Kvinnenettverket:  

• Være en pådriver for å sette kvinnepolitiske saker på dagsorden i Arbeiderpartiet 
som helhet og i den offentlige debatten.  

• Rekruttere, skolere og motivere alle kvinner i partiet til politisk arbeid, og særlig til 
lederposisjoner.  

• Styringsgruppa sentralt skal også ivareta forpliktelsene og ansvaret Arbeiderpartiet 
har overfor kvinnebevegelsen i Sosialistinternasjonalen, PES, SKN og i forhold til 
”Kvinner Kan” - kursene internasjonalt.  

 
Sentralstyret oppnevnte i møte 23.05.2011 ny styringsgruppe for kvinnenettverket med 
virke i et år fram til juni 2012.  
 
Den sentrale styringsgruppen består av leder Anniken Huitfeldt som er valgt på 
landsmøtet, fem fylkesledere i kvinnenettverkene, en kvinne med minoritetsbakgrunn og 
en fra samepolitisk råd som oppnevnes av sentralstyret. I tillegg utpeker AUF et medlem 
som tiltrer med fulle rettigheter.  
 
Medlemmer; Tove Andreassen, Nordland, Siri Gåsemyr Staalesen, Oslo, Berit Wold Fjelle, 
Sør-Trøndelag, Anette Trettebergstuen, Hedmark, Line Vennesland Aust-Agder, Hadia 
Tajik, Oslo og Siv Sara. 

Sentralstyret oppnevnte i møte 04.06.2012 ny styringsgruppe for kvinnenettverket med virke i et 
år fram til juni 2013, og utvidet styringsgruppa med ytterliger ett medlem. 

Medlemmer; Marte Malones, Hordaland, Aina Adriansen, Aust-Agder, Lena Bergeng, Finnmark,  
Anette Trettebergstuen, Hedmark, Berit Wold Fjelle, Sør-Trøndelag, Lene Vågslid, Telemark, 
Khamshajiny Gunaratnam, minoritet, Lisbeth Sandtrøen, Finnmark, samepolitisk. 

KOMMUNALPOLITISK FORUM 
Vi har i perioden hatt et kommunalpolitisk forum i fraksjonens regi. Forumet fungerer som en 
informasjonskanal mellom grupper i arbeiderbevegelsen som er særlig viktig i det kommunalpolitiske 
arbeidet.  
 
Fra fraksjonen: Ingalill Olsen, Eirik Sivertsen, Hilde Magnusson Lydvo, Håkon Haugli og Lise 
Christoffersen. Marte Mjøs Persen oppnevnes i Sentralstyremøte 12.12.2011 som Sentralstyrets 
representant i kommunalpolitisk forum.  
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SAMEPOLITISK RÅD 
Den 7. ordinære samepolitiske konferansen innstilte enstemmig overfor Sentralstyrets møte på nytt 
Samepolitisk råd for perioden 2011 – 2012. Sentralstyret oppnevnte i sitt møte 14.02.2011 på 
følgende Samepolitisk råd: 
 
Magnhild Mathisen, Østre valgkrets – leder  (ny) 
Kåre Olli, Àvjovàrri valgkrets   (ny) 
Gunnar Nilsen, Nordre valgkrets 
Kåre Eriksen Gàisi valgkrets  (ny) 
Elin Larsen, Vesthavet valgkrets  (ny) 
John Kappfjell, Sørsameområdet valgkrets  (ny) 
Eli Eriksen Sveen, Sør-Norge valgkrets  (ny) 
Eirik Nymo Isaksen, AUF, Alta  (ny)  
Sekretær: Svein Bjørn Aasnes, DnA 
 
Tiltredende: 
Willy Ørnebakk, Parlamentarisk leder i Sametingsgruppa 
Eirik Sivertsen, samepolitisk talsmann i kommunalfraksjonen, Stortinget 
Raimo Valle, Statssekretær forsamepolitiske saker i FAD 
Egil Olli, Sametingspresident 
 
Dersom representantene i Samepolitisk råd som er ledere/nestledere i sine forum går ut av 
forumsstyret, går de også automatisk ut av Samepolitisk råd. Den nyvalgte lederen/nestlederen i 
styret i forumet trer inn i Samepolitisk råd. Kjønnsbalansen i Samepolitisk råd må opprettholdes.  
 
Nye medlemmer Samepolitisk råd: 
På årsmøtet i Ávjovárri valgkrets søndag 5. juni 2011 ble Marit Kirsten Gaup fra Karasjok kommune i 
Finnmark valgt som ny leder for forumsstyret.  
 
Sentralstyrets møte 20.06.2011: Marit Kirsten Gaup, nyvalgt leder for styret i forumet i Ávjovárri 
valgkrets, ble oppnevnt som nytt medlem i Arbeiderpartiets samepolitiske råd etter Kåre Olli.   
 
På årsmøtet i Nordre valgkrets ble Per Edvin Varsi fra Alta kommune i Finnmark valgt som ny leder 
for forumsstyret.  
 
Sentralstyrets møte 13.02.2012: Per Edvin Varsi, nyvalgt leder for styret i forumet i Nordre valgkrets, 
ble oppnevnt som nytt medlem i Arbeiderpartiets samepolitiske råd etter Gunnar Nilsen.   
 
INTERNASJONALT UTVALG 
Oppnevnt på sentralstyremøte 5. mars 2012. 
Målsettingen for Arbeiderpartiets internasjonale arbeid: 

• Arbeiderpartiet skal være landets mest internasjonalt orienterte og forankrede parti. Partiets 
medlemmer skal være engasjert på alle nivåer i internasjonal debatt og aktivitet knyttet til 
dette. 

 
Mandat for internasjonalt utvalg: 

• Internasjonalt utvalg er et arbeidende utvalg, satt ned av sentralstyret som blant annet skal: 
 

• Koordinere partiets internasjonale arbeid og arbeide etter en vedtatt strategi. 
• Bidra med innspill til sentralstyret om aktuelle saker.  

 
• Bygge nettverk til andre miljøer som er opptatt av internasjonale spørsmål 
• Diskutere strategi og deltakelse i forhold til Arbeiderpartiets internasjonale nettverk. Samt 
være tilgjengelige for deltakelse på møter i våre internasjonale nettverk. 

• Bistå partiorganisasjonen og andre miljøer i form av innledninger og skolering, samt bidra til 
økt engasjement.  
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Medlemmer:  
Svein Roald Hansen, leder, Østfold 
Gunnar Krogstad, Sør-Trøndelag 
Kristin Røymo, Troms 
Liv Tørres, Oslo 
Nina Mjøberg, LO, Buskerud 
Olav Terje Bergo, Hordaland 
Ranjith Molegoda, Aust-Agder 
Vidar Bjørnstad, LO, Akershus 
Monica Lunde, Oppland  
Randi Ness, Nord-Trøndelag 
Marija Tomac, Akershus 
Remi Strand, Finnmark 
Kjell Roland, Oslo 
Else-May Botten, Møre og Romsdal  
Åsmund Aukrust, nestleder AUF 
Sekretær for utvalget er Arbeiderpartiets internasjonale sekretær. 
 
 
ARBEIDSGRUPPER 
 
PROGRAMKOMITÈ 
Mandat:  Programkomiteen skal utarbeide forslag til partiprogram for perioden 2013 -2017. Forslaget 
skal oversendes sentralstyret innen 20. desember 2012, og vedtas av landsmøtet i april 2013.  
 
Komiteen skal legge til rette for en bred og åpen debatt om de politiske utfordringene i årene 
framover, og hvilke politiske valg vi som sosialdemokrater står overfor.  
 
Medlemmer:  
 
Helga Pedersen, Leder  Finnmark 
Raymond Johansen   Oslo 
Karl Eirik Schjøtt Pedersen  Finnmark 
Rigmor Aasrud   Oppland 
Astri Aas Hansen   Akershus 
Roger Ingebrigtsen   Troms 
Else May Botten   Møre og Romsdal 
Hadia Tajik    Oslo 
Eskil Pedersen   Oslo/Telemark 
Tor Arne Solbakken   Østfold 
Bente Elin Lilleøkseth   Hedmark 
Cecilie Bjelland   Rogaland 
Masud Gharahkhani   Buskerud 
Odd Omland    Vest-Agder 
Marit Breivik    Nord-Trøndelag 
Hilmar Høl    Sogn og Fjordane 
 
Sekretariat:  
Politisk avdeling ved partikontoret fungerer som sekretariat for programkomiteen.  
 
Sentralstyret behandlet og oppnevnte 12.12.2011 tre undergrupper til programkomiteen med 
følgende mandat og sammensetning;   

• Det opprettes tre operative undergrupper – kunnskapssamfunnet – velferdssamfunnet – 
samholdskraft - under programkomiteen. Gruppene skal presentere forslag til overordnet 
fortelling, budskapsplattform og operativ strategi for arbeidet sitt overfor partiledelsen innen 
medio januar 2012.  
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• Utarbeide et politisk dokument som innspill til programkomiteens arbeid. Dette skal inneholde 
vår fortelling og forslag til politiske løsninger på utfordringene vi står overfor. Dette skal 
presenteres på en egnet arena høsten 2012.  

• I arbeidet med programinnspillet skal gruppene knytte til seg og møte relevante aktører og 
etablere et kontaktnett for å få støtte for våre løsninger. De skal være kunnskapsledende på 
feltet og være synlig i den offentlige debatten på området.  

 
Kunnskapssamfunnet:  
Leder: Trond Giske 
Medlemmer: Marianne Aasen, Anna Ljunggren, Tor Bremer og Knut Storberget 
Sekretariat: Jan Christian Vestre og Anders Kambo Tangerås. 
 
Velferdssamfunnet: 
Leder: Hadia Tajik 
Medlemmer: Are Helseth, Thomas Breen, Tove Brandvik og Gina Lund 
Sekretariat: Karin Yrvin og Stian Simensen. 
 
Samholdskraft: 
Leder: Jonas Gahr Støre 
Medlemmer: Arild Stokkan-Grande, Anette Trettebergstuen, Laila Gustavsen og Jette Christensen 
Sekretariat: Øyvind Wennesland og Per Gunnar Dahl. 
 
I Sentralstyrets møte 21. november ble det utsatt å ta stilling til om det også skulle settes ned en 
gruppe på trygg økonomisk styring.  
Finansfraksjon supplert med Terje Lien Aasland og Eva Kristin Hansen får i oppgave å utarbeide et 
forslag til dokument til Sentralstyret med sikte på å fremme det i Landsstyret i april, i tråd med 
tidligere notat til Sentralstyret. Dokumentet skal beskrive vår fortelling om den økonomiske krisen, og 
våre tiltak. Sekretariatet vil bestå av Signe Brudeset på partikontoret og finansfraksjonens rådgivere 
på Stortinget. 
 
 

PARTIETS REPRESENTASJON I STYRER OG KOMITEER M.M. PR 
31.12.2010 
 
Stortingsgruppas styre:    Raymond Johansen 
       Odd Erik Stende 
 
AOF i Norges styre:     Odd Erik Stende, styremedlem 
       Gro Axelsen, varamedlem 
 
AOFs kontrollkomitè:     Hege Bogfjellmo 
 
AOFs valgkomitè:     Roar Thun 
 
Arbeiderbevegelsens Arkiv og biblioteks styre: Odd Erik Stende, styremedlem 
       Hege Bogfjellmo, varamedlem  
 
Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforenings styre: Odd Erik Stende, fast møtende varamedlem 
 
Partilovnemnda:     Asmund Kristoffersen, medlem  
 
Rachel Grepp Heimens styre:   Inger-Grethe Solstad, Lise Sørum og Eirin Faldet 
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SAMARBEIDSKOMITEEN MELLOM LO OG ARBEIDERPARTIET 
 
Samarbeidskomiteen hadde pr. 31.12.2010 følgende sammensetning: 
Fra LO: Roar Flåthen, Gerd Kristiansen, Tor Arne Solbakken, Trine Lise Sundnes,  
Jan Davidsen, Arve Bakke, Sture Arntzen, Tone Rønholdtangen og Stein Reegård. 
Fra Arbeiderpartiet: Jens Stoltenberg, Helga Pedersen, Raymond Johansen og Finn Jota. 
 
Møtene som holdes annenhver mandag, blir brukt til å gi gjensidig informasjon om det fagligpolitiske 
arbeidet. 
 
Av viktige saker som har blitt behandlet kan nevnes: 

• 1. mai 
• Faglig/politisk valgkamp 
• NAV 
• EU/direktiver 
• Stortingsmelding om arbeidsmiljø 
• Finanskriseutvalget 
• Arbeidsinnvandring 
• Yrkesskadesaken 
• Forsvarsmeldingen 
• Mat-maktutvalgets utredning. 

 
DEN FAGLIGPOLITISKE VALGKAMPEN 2011 
Også i denne valgkampen hadde vi et godt samarbeid med fagbevegelsen.  
  
Høsten 2010 etablerte vi en fagligpolitisk, strategisk koordineringsgruppe ledet av partisekretæren. 
Hensikten var å ha et møtepunkt mellom de forbundene som har det mest omfattende 
valgkampopplegget og partiets sentrale valgkampapparat.  
 
I den intensive valgkampen ble det opprettet et fagligpolitisk koordineringsmøte som vi 
gjennomførte.  
 
Tirsdag 7. juni deltok Jens Stoltenberg på LOs representantskapsmøte i Stavanger. På dette møtet 
ble regjeringens fagligpolitiske regnskap presentert. Regnskapet ble trykket opp og sendt ut i 
175.000 eks.  
  
Fredag 25. august ble det gjennomført en fagligpolitisk valgkampåpning der statsminister Jens 
Stoltenberg, LO-leder Roar Flåthen og arbeidsminister Hanne Bjurstrøm innledet. På arrangementet 
ble regjeringens arbeidsmiljømelding presentert.  
Det fagligpolitiske samarbeidet ute i fylker og kommuner er utstrakt, men det er fortsatt store 
forskjeller. Vi ser at i kommuner der det er et tett fagligpolitisk samarbeid i hele 
kommunestyreperioden, så lykkes vi godt. Det er viktig å spre disse erfaringene tidlig i den nye 
valgperioden slik at samarbeidet kan styrkes også andre steder.   
  
Flere forbund gjennomførte egne opplegg med sikte på å få flest mulig til å bruke stemmeretten. 
  
LO hadde egne prosjekt for å få rødgrønt flertall i følgende kommuner: Fredrikstad, Larvik, Molde, 
Moss, Hamar og Bergen. 
 
Fagforbundet gjennomførte et opplegg hvor alle fylker ble besøkt og hvor Åge Aleksandersen bidro. 
Hensikten med dette var å øke engasjement hos medlemmene i forbundet. 
Flere forbund og LOs valgte ledelse gjennomførte mange bedriftsbesøk i den intensive valgkampen. 
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PARTIKONTORET 
 
Følgende personer var per 31.12.2012 knyttet til partikontoret: 
 
Politisk stab: 
Raymond Johansen – partisekretær, Odd Erik Stende – assisterende partisekretær,  
Pia Gulbrandsen, Adrian Nøttestad, Gro Axelsen, Finn Jota, Bjørn Tore Hansen,  
Bjørn Eriksen, Kristine Nordenson Kallset, Roar Thun, Marthe Scharning Lund,  
Svein Bjørn Aasnes, Anders Kambo Tangerås, Signe Brudeset, Øyvind Grøslie Wennesland, 
Tarjei Skirbekk, Shoaib Karin Naeem, Maria Hevzy, Mari Aaby West, Mari Brenli,  
Siril Kobbeltvedt Herseth, Tor-Henrik Andersen og Lotte Grepp Knutsen.  
 
Følgende politiske rådgivere har permisjon fra partikontoret og jobber i dag i regjeringen: 
Snorre Wikstrøm, Kathrine Raadim, Sindre Fossum Beyer og Håvard Fossbakken. 
Marte Ingul har permisjon mens hun arbeider som rådgiver for Parlamentarisk leder  
Helga Pedersen. Karin Yrvin har permisjon mens hun møter som fast vararepresentant på Stortinget. 
 
Administrativ stab: 
Hege Bogfjellmo – økonomileder, Aslak Berg – dataansvarlig. 
Øvrige adm. ansatte: 
Trond Grøtting, Tone Merete Hemli, Lise Nyland, Liv Merete Svendsrud, Are Skinningsrud,  
Stig Morønning, Lise Sørum, Lena Larsson, Tone Liss Birkelund, Siv Elin Stormoen  
og Kamuran Filizer.   
 
Engasjement: 
Magnus Straume er engasjert på fagligpolitisk område. 
 
Følgende har sluttet i perioden: 
Ove Karolin, Pål Martin Sand og Hilde Fahret Born 
 
 
FYLKESSEKRETÆRER 
Ansatt av Arbeiderpartiet per 31.12.12 
 
Østfold:  Siri Martinsen 
Akershus:  Iselin Rud-Goksøyr 
Hedmark:  Grethe Mikaelsen og Kamilla Thue 
Oppland:  Ole-Johan Dyste 
Buskerud:  Kristian Kirkerud 
Vestfold:  Tor Erik Nyberg 
Telemark:  Heidi Bordier 
Aust-Agder:  Per Åge Nilsen 
Vest-Agder:  Audun Øvrebø og Imi Vegge 
Rogaland:  Eirik Aarek 
Hordaland:  Roald Kvamme og Stian Nyhus 
Sogn og Fjordane: Monica Oppedal 
Møre og Romsdal: Egil T. Ekhaugen 
Sør-Trøndelag: Tore Nordseth og Jan Thore Martinsen 
Nord-Trøndelag: Ragnar Prestvik 
Nordland:  Tor Arne Bell Ljunggren og Anne Rørvik 
Troms:   John Erik Pedersen 
Finnmark:  Aina Borch 
 
Ståle Grøtte (Akershus) har permisjon fra 26.03.2012 mens han arbeider i Stortingsgruppa. 
Elisabeth Helmersen (Nord-Trøndelag) har permisjon fra 15.05.2012 mens hun er rådgiver 
For Justisministeren. 
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Tove Mette Bjørkmo (Nordland) har permisjon fra 15.10.2011 mens hun er Fylkesråd for 
samferdseI Nordland fylkeskommune.  
Eskild Johansen (Troms) har permisjon fra 22.09.2012 mens han jobber for Norsk Folkehjelp  
i Sudan. 
 
Masud Gharahkhani (Buskerud) har permisjon fra 15.10.2011 mens han er gruppeleder i 
Drammen bystyre. 
 
Synnøve Brenden Klemtsrud (Oppland) har permisjon fra 23.10.1999. 
Åge Tovan (Akershus) har permisjon fra 22.10.2003. Han er ordfører i Lørenskog. 
 
Kristin Crawford (Oppland) sluttet som fylkessekretær 30.04.2011. 
Rannei Mesloe (Sør-Trøndelag) sluttet som fylkessekretær 21.03.2011. 
 
 

ÅRSMØTER I FYLKESPARTIENE 
 
Sentralstyrets medlemmer eller våre statsråder har deltatt på fylkespartienes årsmøter og 
årskonferanser som hovedinnledere. 
 
Fylke:   2011     2012  
Østfold   Anne-Grethe Strøm-Erichsen Espen Barth Eide 
Akershus  Jonas Gahr Støre   Helga Pedersen 
Oslo   Ikke årsmøte    Jens Stoltenberg 
Hedmark  Trond Giske    Martin Kolberg 
Oppland  Grete Faremo    Raymond Johansen 
Buskerud  Ikke årsmøte    Jonas Gahr Støre 
Vestfold  Anniken Huitfeldt   Sigbjørn Johnsen 
Telemark  Ikke årsmøte    Anne-Grethe Strøm-Erichsen 
Aust-Agder  Rigmor Aasrud   Martin Kolberg 
Vest-Agder  Ikke årsmøte    Hanne Bjurstrøm 
Fylke:   2011     2012  
Rogaland  Trond Giske    Jens Stoltenberg 
Hordaland  Raymond Johansen   Anniken Huitfeldt 
Sogn og Fjordane Raymond Johansen   Trond Giske 
Møre og Romsdal Jonas Gahr Støre   Trond Giske 
Sør-Trøndelag Martin Kolberg   Grete Faremo 
Nord-Trøndelag Ikke årsmøte    Rigmor Aasrud 
Nordland  Sigbjørn Johnsen   Ikke årsmøte 
Troms Lisbeth  Berg-Hansen    Grete Faremo 
Finnmark  Hanne Bjurstrøm   Helga Pedersen 
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SEKRETÆRKONFERANSER     
 
Fylkessekretærene har i denne perioden blitt invitert til landsstyremøtene. I den forbindelse har de 
stort sett blitt innkalt til en sekretærsamling før landsstyret. 
 
I tiden 7. -  9. februar 2011 ble det avholdt sekretærkonferanse i forbindelse med landsstyremøtet i 
Oslo. Temaer som ble tatt opp: 

• Hvordan skal vi komme i toppform til vårt «VM»: Valgkampen 2011 v/ Ernæringsfysiolog 
Kjersti Bjerkan. 

• Hvor står vi syv måneder før valget v/ Raymond Johansen. 
• Valgkampopplegget v/ partikontoret. 
• Hva kan vi lære av den svenske valgkampen. Rapport fra de Nordnorske sekretærene 
som fulgte sosialdemokratene i Norrbotten. 

• Samarbeidet mellom stortingsgruppa og regjeringen v/ Øyvind Slåke og Karl Eirik Schjøtt-
Pedersen. 
 

I tiden 22. - 23. februar 2011 ble det avholdt felles sekretærkonferanse mellom Arbeiderpartiets 
fylkessekretærer og LOs distriktssekretærer på Sørmarka, hvor valg 2011 var hovedtema med 
følgende dagsorden; 

• Den fagligpolitiske valgkampen er nøkkelen til seier v/ Raymond Johansen. 
• LOs valgkampopplegg v/ Øivind T. Hansen. 
• Den fagligpolitiske situasjonen før valget v/ Jens Stoltenberg og Roar Flåthen. 
• Presentasjon av Fagforbundets og Arbeidsmandsforbundets valgkampplaner. 
• Fylkesvis planlegging v/ distriktssekretær i Østfold, Ulf Lervik og fylkessekretær Monica 
Oppedal, Sogn og Fjordane. 

• Presentasjon av prosjektet ordfører v/fylkessekretær Elisabeth Helmersen. 
 
I tiden 9. - 11. november 2011 ble det avviklet sekretærkonferanse på Kiel-fergen. 
Hovedtema for konferansen var evalueringen av valgkampen og veien fram mot valget i 2013: 

• En annerledes valgkamp v/ Magnus Takvam. 
• Valget og veien mot 2013 v/ Raymond Johansen. 
• Valg 2013 v/ Øyvind Slåke, stortingssekretariatet og Øivind T. Hansen, LO. 
• Hva har vi lært av kampanjene i 2009 og 2013? Gruppearbeid. 
 

I tiden 24. - 26. april 2012 ble det i forbindelse med Landsstyret arrangert sekretærkonferanse i Oslo. 
Temaer som ble tatt opp: 

• Program- og organisasjonsdebatten v/ Marthe S. Lund og Håvard Fossbakken. 
• Arbeidet mot landsmøtet i 2013 v/ Roar Thun. 
• Oppfølging av utvalget som har sett på fylkessekretærenes arbeidssituasjon  
• «Nyhusutvalget» v/ Raymond Johansen. 
• «Business as usual – når ingenting er som vanlig» v/ Renate Grønvold Bugge, Psykolog, 
Senter for krisepsykologi. 

• Strategi for valgseier 2013 v/ Raymond Johansen  
 

I tiden 20. - 21. august 2012 ble det avholdt felles sekretærkonferanse mellom Arbeiderpartiets 
fylkessekretærer og LOs distriktssekretærer i Oslo. Hovedtema for konferansen var valget i 2013. 
Temaer som ble tatt opp: 

• Sammen med fagbevegelsen skal vi vinne det tredje valget på rad v/ Raymond Johansen. 
• Arbeiderpartiets og LOs valgkampopplegg v/ Marthe Scharning Lund, partikontoret og 
Øivind T. Hansen LO. 

• Den fagligpolitiske situasjon ett år før valget v/ Jens Stoltenberg og Roar Flåthen. 
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ORGANISASJONSARBEIDET 
 
ARBEIDET I ORGANISASJONEN 
Landsmøtet vedtok i 2011 en organisasjonsuttalelse hvor følgende punkter ble utpekt som viktig 
arbeidsområder i perioden fram til landsmøtet 2013; 
 

• Snu trenden i medlemsutviklingen slik at Arbeiderpartiet vokser som 
medlemsorganisasjon. 

• Gjeninnføre felles forfallsdato for kontingent. 
• Etablere tekniske løsninger for medlemshøringer i aktuelle politiske spørsmål, samt 
oppfordre til medlemshøringer ved stortingsnominasjoner. 

• Skolere 20% av medlemsstanden, og tilby skolering til alle nye medlemmer. 
• Innføre rabatt på 50,- i kontingent til medlemmer som benytter seg av avtalegiro.  
• Gi medlemmene tilbud om sms-betaling eller e-faktura.  
• Sørge for å kvalitetssikre og effektivisere det sentrale og lokale medlemsarbeidet. 
• Utarbeide handlingsplan for seniorpolitisk arbeid 

 
MEDLEMSUTVIKLINGEN OG KONTINGENTARBEID 
Samme år som ondskapen rammet AUF og Arbeiderpartiet, ble 2011 et år med historisk vekst i 
medlemstallet. 9.824 personer melde seg inn og per 31. desember 2011 hadde partiet hele 55 869 
medlemmer. Det var en netto vekst på 6.462 medlemmer fra året før. Alle fylker gjennomførte 
spesielle møter/ opplæring for de nye medlemmene. 
 
I 2012 endte medlemstallet på 52 758. Dette er en nedgang fra 2011, men vesentlig høyere enn i 
2010 hvor vi hadde 49.407 medlemmer. 
 
I perioden er det innført ordninger og etablert et digitalt verktøy som vil forbedre og effektivisere 
kontingentarbeidet i hele organisasjonen. Kontingentverktøyet ble første gang tatt i bruk høsten 
2012.  
 
I perioden har sentralstyret besluttet å avvikle Roselotteriet. Lotteriet blir erstattet med en 
giverordning. I 2012 er det gjort forsøk med giverordning som har gitt gode resultater. Ordningen skal 
implementeres i organisasjonen i løpet av 2013. 
 
Etter at landsmøtet vedtok å innføre kontingentordning med felles forfallsdato for alle medlemmer, 
har alle medlemmer i 2013 fått kontingentkrav med forfall 31. januar. 
 
FORNØYDE MEDLEMMER 
Det ble i 2012 gjennomført en medlemsundersøkelse. Det ble mottatt 7.099 svar fra hele landet. 
21,7 % av de som svarte var nye medlemmer. Hovedfunnet i undersøkelsen var at medlemmene 
stort sett er fornøyde. Nye medlemmer føler seg godt mottatt i partiet og er tilfreds med 
informasjonen som er mottatt.  
 
I undersøkelsen svarte hele 65% at de meldte seg inn i partiet på egen kjøl. Kun 23% svarte at de 
hadde blitt spurt om å bli medlem. Dette viser at hele organisasjonen har et stort potensial i 
vervearbeidet.  
 
ORGANISASJONSUTVALG 
Arbeiderpartiet har i perioden lagt opp til en bred organisasjonsdebatt som ble gjennomført parallelt 
med programprosessen. Til å lede prosessen nedsatte sentralstyret et organisasjonsutvalg som 
hadde følgende sammensetning. 
 
Partisekretær Raymond Johansen (Leder) 
Tonje Brenna (AUF) 
Bjørnar Selnes Skjæran (Nordland) 
Eva Kristin Hansen (Sør-Trøndelag) 
Abdullahi Mohamed Alason (Vest-Agder) 
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Eli Eriksen Sveen (Leder samepolitisk forum i Sør-Norge) 
Per-Mathias Høgmo  
Hege Søberg (Hedmark, LO) 
Siri Gåsemyr Staalesen (Oslo) 
Hedda Foss Five (Telemark) 
Eirik Aarek (Rogaland) 
  
Organisasjonsavdelingen ved partikontoret har vært sekretariat for utvalget. 
 
Utvalget fikk som oppgave å gjennomføre en organisasjonsprosess som definerer de viktigste 
utfordringene i Arbeiderpartiets organisasjon. Utvalget skal gjennom medlemsundersøkelser, 
intervjuer med utvalgte medlemmer og tillitsvalgte og debatt i organisasjonen, peke på løsninger og 
veivalg i en organisasjonsuttalelse til sentralstyret. 
 
 
SKOLERING 2011 OG 2012 
Arbeiderpartiet vil være er en lærende organisasjon. Det vil si at vi vil gi medlemmer, tillitsvalgte og 
folkevalgte politisk og organisatorisk mulighet for kunnskap og læring gjennom både formelle og 
uformelle læringsarenaer. 
 
Skolering og kompetanseutvikling er et viktig strategisk verktøy for å nå politiske mål. Gjennom 
skolering setter vi medlemmer i stand til å ta på seg lederoppgaver, folkevalgte verv og til å bli 
ambassadører for partiet. Vår skolering skal også gi medlemmer en plattform for å ha politisk 
innflytelse gjennom deltakelse i utformingen av vår politikk, både lokalt og sentralt. 
 
Vi jobber aktivt for å øke og forbedre skoleringsaktiviteten vår. Vi vil at alle medlemmer skal få et 
skoleringstilbud i løpet av året. Vi skal minimum skolere og trene 20% av våre medlemmer gjennom 
året.   
 
Vi vil også at alle nye medlemmer skal få tilbud om ”Kurs for Nye-Medlemmer” og i 2012 hadde vi 
mange nye medlemmer slik at dette var en stor oppgave for organisasjonen. Vi har også som 
eksplisitt mål å øke andelen med minoritetsbakgrunn på våre kurs. 
 
Prioriterte oppgaver har vært valgkampskolering, kandidatskolering, programdebatt, og lederutvikling. 

 
PROGRAMARBEIDET 
 
Sentralstyret oppnevnte komiteen for partiprogrammet 2013-2017 i sitt møte den 21.11.2011. 
Komiteen har blitt ledet av nestleder Helga Pedersen.  
 
Øvrige medlemmer: Raymond Johansen, Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen, Rigmor Aasrud, Astri Aas 
Hansen, Roger Ingebrigtsen, Else May Botten, Hadia Tajik, Eskil Pedersen, Tor-Arne Solbakken,  
Cecilie Bjelland, Bente Elin Lilleøkseth, Masud Gharahkghani, Odd Omland, Hilmar Høl og Marit 
Breivik. 
 
Samtidig som sentralstyret oppnevnte programkomiteen, ble det nedsatt tre undergrupper som skulle 
bidra med å utarbeide debattopplegg og innspill til programarbeidet.  Disse gruppene hadde temaene 
”samhold og tillit”, ”kunnskapssamfunnet” og ”velferdsssamfunnet”. Gruppene ble ledet av 
henholdsvis Jonas Gahr Støre, Trond Giske og Hadia Tajik, og medlemmene var 
stortingsrepresentanter.  
 
Som en del av prosjektet ”Herfra til 2029” ble det utarbeidet et debattopplegg i ”Framtidsverksteder”. 
Dette opplegget ble gjennomført i partiorganisasjonen våren 2012, og innspillene fra 
partiorganisasjonen ble sendt til programkomiteen. Det ble gjennomført framtidsverksteder i alle 
fylker og mange hundre deltakere var på framtidsverksted.  
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I perioden fra januar til juni  ble det også gjennomført en nettdebatt knyttet til programarbeidet; 
dittforslag.no. De tre undergruppene hadde én debattperiode hver, og lederen for undergruppene 
publiserte bloggposter der de presenterte temaet for perioden og fulgte opp i etterkant. Alle hadde 
mulighet til å komme med innspill, både rett på nettsiden, og via hashtagen #dittforslag på Twitter.   
Vi fikk inn til sammen 2000 innspill, mens over 40 000 trykket viktig/ikke viktig på de ulike forslagene. 
 
I september 2012 ble det arrangert en programkonferanse der innspillene fra undergruppene og 
framtidsverkstedene ble presentert. Deretter ble disse sendt på høring til partiorganisasjonen.  
 
Programkomiteen har hatt møter gjennom hele året, og gjennomført to studieturer, til Tromsø og 
Bergen. Komiteen har hatt møter med en rekke organisasjoner, og mottatt mange skriftlige innspill. 
Totalt har komiteen møtt mer enn 100 organisasjoner og fått nær 1700 skriftlige innspill via e-post 
eller brev. 
 

KOMMUNIKASJONSARBEIDET 
 
Hovedmålet med kommunikasjonsarbeidet er å formidle vår politikk, retning for samfunnet og 
resultater på en best mulig måte. Vi jobber derfor kontinuerlig med å finne gode rutiner og metoder 
for koordinering av informasjons- og pressearbeidet mellom partikontor, fylkeskontorer, 
stortingsgruppe og regjeringsapparat.  
 
Vi har i flere år satt fokus på at alle ansatte, tillitsvalgte og folkevalgte skal bruke sosiale medier som 
en del av sine prosjekter og medieutspill. Dette gjør at mange nå prioriterer sosiale medier som en 
del av den daglige kontakten med folk, i tillegg til tradisjonelle medier. På den måten blir 
kommunikasjonen mer effektiv og får bredere nedslagsfelt.  
 
Det har vært en positiv utvikling når det gjelder antall medlemmer og sympatisører som bidrar i 
sosiale medier og deltar i samtaler med velgerne på nett, men vi er avhengige av at enda flere deltar 
aktivt i tiden fremover. Partilederen har i dag mer enn 310 000 følgere på Facebook og er et godt 
forbilde for resten av organisasjonen når det gjelder viktigheten av å bruke sosiale medier som en del 
av det daglige kommunikasjonsarbeidet. 
 
I denne perioden har vi testet ut to nye måter å formidle vår politikk til velgerne; informasjonsgrafikk 
og animasjonsfilmer. Informasjonsgrafikkene har først og fremst tatt for seg våre resultater ved å 
fremstille fakta gjennom tekst og bilde. Disse har vært en stor suksess, og har vært delt hyppig på 
Twitter og Facebook. Det er laget to animasjonsfilmer i perioden; «Finanskrisen på 1-2-3» og «Den 
norske modellen». Til sammen har filmene mer enn 60 000 visninger på Youtube, og vi har dermed 
nådd mye bredere ut med disse budskapene enn vi ellers ville hatt muliget til.  
 
Vi har fokusert på å bygge ut organisasjonsdelen av vårt eget nettsamfunn, mittArbeiderparti.no 
denne perioden. Med det nye husbesøkverktøyet og kampanjesentralen, har vi gitt tillitsvalgte 
mulighet til enkelt å organisere husbesøk og stands, og det er blitt enklere og artigere for medlemmer 
og sympatisørerer å finne aktiviteter i nærmiljøet. Vi lagde også en egen husbesøkapplikasjon til bruk 
på smarttelefoner før valget i 2011. Smart organisering av frivillige på internett vil være en viktig 
prioritering for oss fram mot Stortingsvalget i 2013. 
 
Før valget i 2011 utførte vi noen mindre designendringer på Arbeiderpartiet.no, der vi blant annet 
innlemmet sosiale medier på forsiden. Mot slutten av denne perioden har vi jobbet med en total 
omlegging av hjemmesidene som relanseres i januar 2013. 
 
Internkommunikasjonen har vært viktig for partiet gjennom hele perioden. God og rask informasjon til 
organisasjonen er særlig viktig når regjeringen legger frem ny politikk. Partiet har utviklet en effektiv 
infrastruktur ved viktige hendelser som innbefatter bruk av sms, telefonkonferanser, nyhetsbrev, 
faktamail og faktabase. Dette sammen med sosiale medier, hjemmesidene og eksterne 
informasjonskanaler, har bidratt til at partiet har hatt en helhetlig og gjenkjennelig kommunikasjon i 
alle kanaler, som igjen har styrket lagfølelsen i partiet. 
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Medlemsbladet Sammen har gjennomgått full redesign og gis nå ut i magasinformat, med fire 
utgaver i året og et opplag på 60 000. Det har samtidig fått et mer moderne uttrykk gjennom form, 
format og papir. Da Sammen ble relansert i april 2011, ønsket vi å ha sterkt fokus på formidling, 
bildebruk og leservennlighet. Redaksjonen har mottatt mange positive tilbakemeldinger på 
omleggingen. 
 
Arbeiderpartiets medlemsblad skal inspirere, engasjere og oppdatere medlemmene, og vi har startet 
arbeidet med å bygge bro mellom nett og papir. Nå kan medlemmene lese pdf-utgave av bladet, og 
kommentere artiklene på nettsiden Sammen.mittap.no. 
 
Vi forsøker stadig å teste ut nye måter å formidle Arbeiderpartiets politikk, og vil fortsette å ta i bruk 
nye innovative løsninger på internett. I tiden framover blir det også viktig å fortsette å engasjere 
velgere og mobilisere frivillige og medlemmer gjennom toveiskommunikasjon i sosiale medier. 
 

VALGKAMP 2011 
 
Valgkampen 2011 ble en annerledes valgkamp - en valgkamp der Arbeiderpartiet som organisasjon 
var i sorg, og terrorhandlingene 22. juli preget både oss og valgkampen. 
 
Med dette som bakteppe gjorde Arbeiderpartiet sitt beste kommune- og fylkestingsvalg på 24 år. Vi 
fikk en oppslutning på 31,7 prosent ved kommunevalget, og 33,2 prosent ved fylkestingsvalget. På 
tross av fremgangen ved valget, fikk vi færre ordførere etter dette valget enn etter valget i 2007: 153 
ordførere, mot 179 i forrige periode.  
 
Arbeiderpartiet fikk mange gode enkeltresultat. Viktige resultater var at vi ble gjenvalgt i Trondheim 
for tredje gang. På Vestlandet gikk vi frem både på fylkesnivå, og i storbyer som Stavanger og 
Bergen. I Nord-Norge mistet vi posisjonen i mange større byer. Både Tromsø, Bodø, Alta og Mo i 
Rana fikk borgerlig styre. De borgerlige beholdt også makten i Oslo.  
Vi sitter i posisjon i 11 fylker.  
 
I arbeidet frem mot valgkampen hadde vi et stort fokus på at det sentrale stikkordet også i denne 
valgkampen var mobilisering. Flere velgere stemmer på Arbeiderpartiet ved stortingsvalg enn ved 
kommunevalg. Disse var vår viktigste målgruppe. Valgkampstrategien fikk navnet 293 956, som 
henviste til antallet flere velgere vi hadde ved stortingsvalget i 2009, kontra kommunevalget i 2007.  
 
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! 
 
En viktig årsak til at valgdeltakelsen er lavere ved kommunevalg enn ved stortingsvalg er at mange 
velgere syns det er uklart hva kommunene har ansvaret for, og hva valget faktisk dreier seg om. Vi 
hadde derfor fokus på at det var 462 valg som skulle vinnes, ikke ett, og søkte å bruke alle 
anledninger til å løfte frem lokale saker og kandidater.  
 
Arbeiderpartiets valgkampstrategi la opp til å få frem helheten i politikken vår: at verdiskaping og 
velferd er to like viktige deler av sosialdemokratisk politikk. Og vi hadde to klare hovedsaker som vi 
ønsket fokus på i valgkampen: Arbeid og helse/eldre. Hendelsene den 22. juli preget den politiske 
debatten i den intensive valgkampen. I budskapet fra partiet ble tonen justert noe ned, og det ble et 
større fokus på overordnede verdier, spesielt i de første ukene av valgkampen. Mot slutten var det 
likevel ordinære valgkampsaker som fikk fokus. 
 
Vi brukte nettet til å engasjere velgerne. Gjennom nettsiden Tildeg.no kunne folk invitere Jens 
Stoltenberg til å fremføre et politisk budskap på en bestemt adresse. Apt stod for løsningen som 
blant annet tok i bruk teknologien til Google Street View. Tildeg.no hadde rundt 80 000 visninger. 
 
Partiets facebooksider hadde i løpet av valgkampen godt over 300 000 sidevisninger, 30 millioner 
innleggsvisninger og nesten 140 000 kommentarer, tilbakemeldinger og veggmeldinger. Dette viser 
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at vi når svært mange velgere og sympatisrører gjennom bred tilstedeværelse på egne plattformer og 
i sosiale medier. 
 
Også i denne valgkampen hadde vi et utstrakt samarbeid med fagbevegelsen – strategien for dette 
arbeidet ble lagt i Samarbeidskomiteen.  Flere forbund gjennomførte egne opplegg med sikte på å få 
flest mulig til å bruke stemmeretten.  LO hadde også egne prosjekt for å få rødgrønt flertall i noen 
kommuner. Fagforbundet gjennomførte også et opplegg i alle fylker for å øke engasjementet blant 
sine medlemmer. 

 
ARBEIDERPARIETS LOTTERIVIRKSOMHET  
 
Roselotteriet er organisert som egen avdeling underlagt  Arbeiderpartiet. 
Virksomheten holder til i Folkets Hus i Hunndalen, og administrerer Ap`s landsomfattende 
medlemslotteri. Roselotteriet selger lodder via telefonhenvendelser til partiets medlemmer. 
Pr. 01.01.2011 besto Roselotteriet av salgsavdeling med 3 heltidsansatte og 5 deltidsansatte, blant 
disse daglig leder og kontorleder. 
  
ØKONOMISK UTVIKLING FOR MEDLEMSLOTTERIET 
I 2011 hadde virksomheten en omsetning på kroner 7.813.80,-, dette ga et overskudd på kroner 
1.112.020,- 
  
I 2012 har virksomheten hatt 3 heltidsansatte og 5 deltidsansatte i salgsavdelingen, blant disse 
daglig leder og kontoleder.  
Det er ved innlevering av beretning ikke avsluttet noe resultatregnskap for 2012. 
 
Det er besluttet at driftsår 2012 er siste driftsår for Roselotteriet. 
 

FAGLIG/POLITISK ARBEID 
 

SAMAK (Samarbeidskomiteen mellom LO og partiene i Norden), har engasjert FAFO til å lede et 
nordisk forskningsprosjekt om hvilke implikasjoner internasjonale og nasjonale utviklingstrekk kan få 
for de nordiske samfunnsmodellenes sentrale kjennetegn og framtidig bærekraft. Oppdraget går ut 
på å lage et kunnskapsbasert grunnlag for å forstå hvilke risikoer og utfordringer samfunnsmodellene 
vil måtte takle i årene frem mot 2030. Målet med prosjektet er dermed å gi et grunnlag for 
politikkutforming for å kunne fornye de nordiske samfunnsmodellene.  
Prosjektet avsluttes på Arbeiderkongressen i 2014, men en landrapport om Norge blir presentert 
våren 2013. 
 
Den 12. november arrangerte Samarbeidskomiteen fagligpolitisk konferanse på Leangkollen. Temaer 
på konferansen: 

• Hva står på spill i et Europa i krise v/ Jens Stoltenberg og Roar Flåthen 
• Den fagligpolitiske alliansen v/ Raymond Johansen. 
• Seks år med borgerlig regjering i Sverige v/ partisekretær Carin Jamtin, Sosialdemokratene. 
Den norske modellen v/ Jon Hippe, FAFO. 

• Kommentarer v/ Helga Pedersen og Tor Arne Solbakken. 
• Hva skiller blokkene i arbeidslivspolitikken v/ Anniken Huitfeldt  

 
1. MAI 
 
1. MAI 2011   
Norsk Folkehjelps innsamlingsaksjon gikk til kampanjen: 
«Folk forandrer verden» med fokus på støtte til palestinernes rett til en framtid. 
 
Årets slag ord: ARBEID GIR VELFERD 
 
1. MAI 2012   
Norsk Folkehjelps innsamlingsaksjon gikk til kampanjen ” Folk forandrer verden”  
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Tema: Demokratisk kontroll av forvaltning av naturressurser. 
 
Årets slagord: TRYGG STYRING 
 

INTERNASJONALT ARBEID 
 
NORDISK SAMARBEID 
Arbeiderpartiet har i perioden hatt nært samarbeid med de nordiske sosialdemokratiske partiene og 
de faglige landsorganisasjonene gjennom Arbeiderbevegelsens nordiske samarbeidskomité 
(SAMAK). 
 
Arbeiderpartiet har gjennom perioden deltatt i en rekke SAMAK fora, inkludert SAMAKs ledergruppe, 
parti og- LO-sekretærgruppe. 
Andre grupper: 

• Arbeidsgruppe for finanskrisen og sysselsetting  
• Nettverk for menneskelige rettigheter  
• Integrasjons forum  
• EU gruppe med Nordisk-Baltisk samarbeid  
• Utenriks- og sikkerhetsgruppe 
• Klimagruppe  
 

DELTAKERE PÅ S-AKADEMIET 
SAMAK har siden 2006 gjennomført et årlig program for ledere og framtidig ledere i 
arbeiderbevegelsen. Fra Arbeiderpartiet deltok følgende: 
 
2011: Pål Martin Sand og Hadia Tajik. 
2012: Tor-Henrik Andersen, Signe Brudeset og Anna Ljunggren  
 
ÅRSMØTER I SAMAK 
SAMAK avholdt i tiden 31. januar - 1. februar 2011 sitt årsmøte på Sørmarka i Norge. 
Fra Arbeiderpartiet deltok: Jens Stoltenberg, Helga Pedersen, Raymond Johansen, Hanne 
Bjurstrøm, Jonas Gahr Støre, Rigmor Aasrud, Jan-Erik Støstad, Finn Jota, Odd Erik Stende, Signe 
Brudeset, Kristine Nordenson Kallest, Svein Fjellheim, Torbjørn Giæver Eriksen og Marthe Scharning 
Lund.  
 
Tema for årsmøtet: 
1. Finanskrisen og sysselsetting v/Jens Stoltenberg  
2. Workshops: 

• Om grønn jobb v/LO i Norge 
• De nordiske landene og krisen v/LO i Danmark 
• Sosial dumping og den grå økonomien v/FFC i Finland 
• Økte forskjeller v/LO i Sverige 

3. Arbeiderbevegelsens framtid og prosjektet «Herfra til 2029». v/Raymond Johansen 
4. Sosialdemokratiets utfordringer i Europa og verden  v/Jonas Gahr Støre  
5. Finanskrisen v/ Helle Thorning-Schmidt med påfølgende debatt med lederne fra LO`ene i 
Norden. 

 
SAMAK avholdt i tiden 31. januar - 1. februar 2012 sitt årsmøte på Runøskolan i Sverige.  
Fra Arbeiderpartiet deltok: Jens Stoltenberg, Helga Pedersen, Raymond Johansen, Rigmor Aaserud, 
Finn Jota, Signe Brudeset, Jan-Erik Støstad, Pia Gulbrandsen og Gro Axelsen. 
 
Tema for årsmøtet: 
1. Den politiske situasjonen og nye SAMAK-prosjekter om den nordiske modellen v/ Stefan 
Løfven, leder av Sosialdemokraterna 

2. Det fagligpolitiske samarbeidet og styrken ved den nordiske modellen v/ Wanja Lundby-
Wedin, LO-leder i Sverige 

3. Paneldebatter; 



Beretning for perioden 01.01.2011 – 31.12.2012 
 

30 

• Et framtidsrettet arbeidsliv, arbeidsmarked, velferd og et likestilt samfunn. 
• Utfordringer for den Nordiske modellen. 

4. Island, krisen og den nordiske modellen v/ Dagmur B. Eggertsson, nestleder i Samfylkingen, 
Island 

5. SAMAKs prosjekt om den nordiske modellen v/leder for arbeidsgruppen, Jan-Erik Støstad og 
FAFO v/ Jon Hippe og Tone Fløtten.  

 
Prosjektet ferdigstilles til Arbeiderkongressen 2014, som avholdes i Norge. 
 
EUROPEISK SAMARBEID 
Arbeiderpartiet er fullt medlem av De europeiske sosialdemokraters parti (Party of European 
Socialists PES).  
 
Det ble avholdt PES rådsmøte i Brussel 25.-26. november 2011. PES-kongressen identifiserte de 
politiske satsingsområdene som inngår i PES’ grunnleggende program: En rettferdig økonomisk 
utvikling, samfunn med små forskjeller, en rettferdig verden, og et aktivt demokrati. Formålet er at 
PES’ arbeid skal bidra til at progressive partier i Europa beveger seg i den samme overordnede 
retning. Deltakere fra Arbeiderpartiet var Raymond Johansen, Espen Barth Eide og Signe Brudeset. 
 
Den 9. PES kongressen fant sted i Brussel 28.-29. september 2012. Kongressen vedtok en 
resolusjon “Sammen for det Europa vi trenger”, som inkluderer politiske målsetninger om arbeid, 
velferd og utdanning i lys av den økonomiske krisa som preger Europa. Kongressen valgte nytt 
lederskap. Partileder Sergei Stancev fra BSP Bulgaria ble valgt til president. Kongressen valgte også 
fire visepresidenter: Jean-Christophe Cambadélis (PS Frankrike), Elena Valenciano (PSOE Spania), 
Katerina Nevedalova (SMER Slovakia) og Jan Royall (Labour UK). Achim Post (SPD Tyskland) ble 
valgt til ny generalsekretær. Raymond Johansen ble valgt som Arbeiderpartiets representant i PES’ 
presidentskap og deltar jevnlig i møtene der. Espen Barth Eide leder PES’ utenrikspolitiske forum. 
Johansen, Signe Brudeset og Maria Hevzy var norske deltakere på kongressen. 
 
Arbeiderpartiet kan delta i partiledermøter og formøter til EU- toppmøtene i PES. Vi deltar videre i 
samordningsteamet av internasjonale sekretærer samt i ad-hoc arbeidsgrupper.  
Videre deltar Arbeiderpartiet i Europeisk Forum, som er en paraply for ulike sosialdemokratiske 
stiftelser og demokratiorganisasjoner i Europa. 
 
SOSIALISTINTERNASJONALEN (SI) 
Arbeiderpartiet har i flere år tatt til orde for en reform av Sosialistinternasjonalen, bl.a. fordi 1) partier 
som bryter sine forpliktelser i SIs etiske charter møter få eller ingen sanksjoner. Det ble åpenbart da 
Ben Alis parti i Tunisia, Mubaraks parti i Egypt og Gbagbos parti i Elfenbenkysten forble medlemmer 
av SI fram til de ble kastet. 2) SI makter ikke å være den framtidsrettede, progressive møteplassen 
som vi trenger. 3) Driften av organisasjonen er under sterk kritikk.  
 
Sammen med mange søsterpartiet jobbet vi aktivt for å få vedtatt reformer under rådsmøtet i Costa 
Rica i januar 2012, og under kongressen i Sør Afrika i august 2012. I Sør Afrika ble det gjennomført 
valg på president og generalsekretær. George Papandreou ble gjenvalgt til president uten 
motkandidat, mens utfordrer og reformforkjemper Mona Sahlin tapte mot sittende generalsekretær 
Luis Ayala. Arbeiderpartiet deltaker i Costa Rica var Signe Brudeset. I Sør Afrika deltok Lise 
Cristoffersen, Signe Brudeset og Mari Aaby West. 
 
På grunn av mangel på reformer, valgte Arbeiderpartiet høsten 2012 å nedgradere sitt medlemskap i 
SI til observatørstatus fra og med 01.01.2013. Dette ble medelt SI i et brev fra partisekretær 
Raymond Johansen. Flere søsterparti har valgt å gjøre det samme. Andre har valgt å redusere sine 
finansielle bidrag kraftig.  
 
ARBEIDET MED INTERNASJONALE SPØRSMÅL I PARTIORGANISASJONEN 
Partiet har i perioden hatt et internasjonalt utvalg bestående av: Svein Roald Hansen, Nina Mjøberg, 
Liv Tørres, Kjell Roland, Marija Tomac, Gunnar Krogstad, Kristin Røymo, Vidar Bjørnstad, Ranjith 
Molegoda, Else-May Botten, Remi Strand, Monica lunde, Olav Bergo, Randi Ness og Åsmund 
Aukrust. 
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Arbeiderpartiets fraksjon i forsvars- og utenrikskomiteen tiltrer, det samme gjelder politisk ledelse i 
Utenriksdepartementet og i Forsvarsdepartementet. Partiets internasjonale sekretær er sekretær for 
utvalget. Internasjonalt utvalg jobber etter en strategi vedtatt av sentralstyret. I 2012 har utvalget 
også vært involvert i utarbeidelse av programforslag for 2013-2017.  
 
I 2012 ble det avholdt internasjonalt seminar med tema «Utvikling i skjæringspunktet mellom 
fattigdomsbekjempelse, økonomisk utvikling og klima». Seminaret hadde omkring 80 deltakere.  
 
I januar 2012 gjennomførte partisekretær Raymond Johansen et besøk til demokratene i USA.  
Temaet for turen var valgkamp og partisekretæren hadde møter med sentrale aktører i President 
Obamas kampanje. I september 2012 deltok nestleder Helga Pedersen og Signe Brudeset på 
demokratenes kongress i Charlotte, USA. 
 
I august 2012 gjennomførte partisekretær Raymond Johansen et besøk til Midtøsten for å besøke 
våre søsterpartier i Israel og Palestina. Partisekretæren møtte blant annet sin kollega, 
generalsekretær Hilik Bar i Israel Labour og den palestinske statsministeren Salaam Fayyad. 
Internasjonal sekretær, Signe Brudeset deltok på reisen.  
 
Arbeiderpartiet har brukt perioden aktivt til å bygge opp flere internasjonale samarbeidsprosjekter. I 
2011-2012 har vi mottatt støtte til å gjennomføre blant annet «Kvinner på topp»-skolering med vårt 
palestinske søsterparti Fateh, samt å stake ut kursen for et bredere samarbeid mellom 
Arbeiderpartiet og Fateh. Arbeiderpartiet har startet opp et langsiktig prosjektsamarbeid med vårt 
søsterparti i Sør-Sudan. Dette prosjektet innehar to sentrale elementer. For det første politiske 
rundebordsamtaler med politisk ledelse i SPLM på temaer SPLM ønsker å utvikle sin politikk på i 
forkant av deres kongress, herunder forvaltning av naturressurser, statlig eierskap, likestilling mm. 
For det andre går prosjektsamarbeidet ut på trening av SPLMs partikontor med temaer som 
programprosess, organisasjonsbygging, kommunikasjon og medlemshåndtering. Begge prosjektene 
finansieres gjennom demokratistøtteordningen for partier som er lagt til NORAD, og en egen person 
er blitt ansatt på partikontoret med ansvaret for gjennomføringen av disse prosjektene.  I tillegg 
mottok Arbeiderpartiet midler til å stimulere til økt internasjonalt informasjonsaktivitet ute i våre 
fylkespartier. Totalt mottok seks fylkespartier støtte. Ordningen finansieres gjennom 
informasjonsstøtteordningen til NORAD.  
 
I 2012 innledet Arbeiderpartiet kontakt med det egyptiske sosialdemokratiske partiet. Det er også 
gjennomført samtaler med ANC fra Sør Afrika om mulig samarbeid. 
 
12 fylkespartier (en økning på to fra forrige periode) har internasjonale utvalg eller forum, mens 2 har 
en egne kontaktpersoner på området. 

 
KOMMUNALPOLITISK ARBEID 
 
KOMMUNALPOLITISK FORUM 
 
Fra 2011 har følgende personer deltatt i kommunalpolitisk forum:  
 
Fra fraksjonen:  Ingalill Olsen, Håkon Haugli, Eirik Sivertsen, Hilde Magnusson Lydvo  

ogLise Christoffersen.  
Fra KS:   Halvdan Skard, Jørund Ruud, Solveig Kvidal og Gunda Johansen. Etter 

landstinget til KS i 2012 har Mette Gundersen, Jørund Ruud, Ole 
Haabeth og Kristina Hansen deltatt.  

Fra Fagforbundet:  Jan Davidsen og  Mette Nord 
Fra fylkeskommunene: Tore Sandvik 
Fra sentralstyret:  Mette Gundersen, og Marte Mjøs Persen fra 2012.  
Fra SMK:  Rita Skjærvik og Svein Fjellheim. 
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Anders Kambo Tangerås har fungert som kommunalpolitisk rådgiver i perioden og har i lag med 
rådgiver for kommunal- og forvaltningskomiteen, Stian Simensen, fungert som sekretariat for 
utvalget.  
 
Forumets oppgave har vært å gi partiledelsens råd på det kommunalpolitiske arbeidet. 
Kommunalpolitisk forum har engasjert seg i arbeidet med statsbudsjettet, revidert budsjett, 
forberedelser til kommunevalgkampen 2011, kommuneproposisjonen for kommunene. Det er også 
arrangert telefonkonferanse med ordførerne.  
 
ORDFØRERKONFERANSER 
Det er avholdt ordførerkonferanse forkant av ordførerkonferansen til KS i 2011 og 2012. 
 
KOMMUNENES SENTRALFORBUND  
I perioden 2008-1012 hadde Arbeiderpartiet fire representanter i KS hovedstyre. Halvdan Skard var 
leder i KS og Jørund Ruud gruppeleder. Solveig Kvidal og Gunda Johansen var medlemmer av 
hovedstyret. I tillegg var vi representert i KS landsstyre med 7 fylkesledere og 6 landstingsvalgte 
landsstyremedlemmer. Etter KS landsting i februar 2012 har Arbeiderpartiet fire representanter i KS 
hovedstyre. Mette Gundersen er nestleder i KS og vår gruppeleder. Jørund Ruud, Ole Haabeth og 
Kristina Hansen medlemmer av hovedstyret. Arbeiderpartiet er representert i KS landsstyre med 9 
fylkesledere og 6 landstingsvalgte landsstyremedlemmer. 
 
SAMARBEIDET MED FAGFORBUNDET 
Arbeiderpartiet har hatt jevnlige møter med representanter fra Fagforbundet og vi har deltatt på 
Fagforbundets kurs om fagligpolitisk arbeid.   
 
KVINNENETTVERKETS ARBEID 
Kvinnenettverkets styringsgruppe skal arbeide for å oppfylle formålet med Kvinnenettverket:  

• Være en pådriver for å sette kvinnepolitiske saker på dagsorden i Arbeiderpartiet som 
helhet og i den offentlige debatten.  

• Rekruttere, skolere og motivere alle kvinner i partiet til politisk arbeid, og særlig til 
lederposisjoner.  

 
Styringsgruppa sentralt skal også ivareta forpliktelsene og ansvaret Arbeiderpartiet har overfor 
kvinnebevegelsen i Sosialist Internasjonalen, PES, SKN og i forhold til ”Kvinner Kan” - kursene 
internasjonalt. 
 
Alle fylker har fylkesledere i kvinnenettverket. Det har vært avholdt to årlige ledermøter for 
fylkeslederne i kvinnenettverket – der nettverk, organisasjon og politikk er på dagsorden. 
Kvinnenettverket har sin aktivitet og jobber i fylkene, kommunepartiene og lokallagene.   
 
Det er utarbeidet en handlingsplan for likestilling i Arbeiderpartiet som har vært behandlet i vårt 
sentralstyre. Det har vært arrangert nasjonale 8.mars – markeringer sentralt der Arbeiderpartiet 
har satt kvinnepolitiske saker på dagsorden. Vi samarbeider også med Nors Folkehjelp om å 
arrangere Women Can Do It kurs og har mange kurstrenere som trener kvinner i politikk og 
demokrati over hele verden. 
 
Lise Christoffersen ble valgt til Vise-president i SIW (Sosialist internasjonalen Kvinner) på 
kongressen i Athen 2008 og satt fram til Arbeiderpartiet omgjorde sin status i SI fra medlem til 
observatør i oktober 2012. 
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SAMEPOLITISK ARBEID   
 
SAMEPOLITISK RÅD 
Det har i perioden vært avholdt 14 møter i Samepolitisk råd, herav 8 telefonmøter og 4 fellesmøter 
med Sametingsgruppa. Det er avholdt ett møte med statssekretærer fra de departementene der 
partiet har den politiske ledelsen.   
 
Det ble 8. – 10. mai 2009 avholdt Toppskolering på partikontoret på Youngstorget for våre  
14 fremste kandidater ved Sametingsvalget. 
 
Arbeiderpartiets 6. ordinære Samepolitiske konferanse ble avholdt på Rica Ishavshotell i Tromsø 28. 
februar – 1. mars 2009. Konferansen valgte nytt Samepolitisk råd, og vedtok partiets valgprogram 
ved Sametingsvalget 2009. Konferansen valgte enstemmig Egil Olli fra Avjovari valgkrets som 
partiets presidentkandidat og Marianne Balto fra Østre valgkrets til partiets visepresidentkandidat ved 
sametingsvalget 2009. 
 
Ved sametingsvalget 2009 var antall valgkretser redusert fra 13 til 7, og antall representanter i 
Sametinget redusert fra 43 til 39. I løpet av høsten 2008 hadde partiet organisert samepolitikken etter 
den nye valgkretsinndelingen.  
 
SAMETINGSGRUPPEN 
I Sametinget, som består av 39 representanter, har Arbeiderpartiet etter valget i 2009 en gruppe på 
14 representanter. Ved valget fikk Arbeiderpartiet 2534 stemmer, noe som utgjør 26,8 prosent av 
totalt 9448 avgitte stemmer. Frammøtet ved valget var på 68 prosent.  
 
14. oktober 2010 ble Egil Olli valgt til President i Sametinget. Med seg i Sametingsrådet har han 
Marianne Balto og Vibeke Larsen fra Arbeiderpartiet, og Laila Susanne Vars fra Àrja og Ellinor Marita 
Jåma fra Åarjel Saemiej Gielh. Parlamentarisk leder for Arbeiderpartiets sametingsgruppe er Willy 
Ørnebakk fra Storfjord i Troms. Gruppa har kontor på Sametinget i Karasjok, og ansatt sekretær er 
nå Sten Jønsson. 
 
Representantene er: 
1.  Marianne Balto, Tana, Østre valgkrets 
2.  Knut Store, Nesseby, Østre valgkrets 
3.  Ragnhild Melleby Aslaksen, Østre valgkrets 
4.  Egil Olli, Karasjok, Ávjovári valgkrets 
5.  Anne Helene Saari, Kautokeino, Ávjovári valgkrets 
6.  Hilde Nyvoll, Nordreisa, Nordre valgkrets 
7.  Skjalg Jensen, Hammerfest, Nordre valgkrets 
8.  Willy Ørnebakk, Storfjord, Gáisi valgkrets 
9.  Margit Eli A Oskal, Sørreisa, Gáisi valgkrets 
10.  Vibeke Larsen, Narvik, Vesthavet valgkrets 
11.  Geir Johnsen, Lavangen, Vesthavet valgkrets 
12.  Sten Jønsson, Namsos, Sørsamisk valgkrets 
13.  Jørn Are Gaski, Bergen, Sør-Norge valgkrets  
14.  Heidi P Greiner Haaker, Sørum, Sør-Norge valgkrets 
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REGJERINGEN 
 
REGJERINGENS ARBEID 
Hvert år i over syv år har regjeringen nådd nye og viktige mål. Vi har høy sysselsetting, lav 
arbeidsledighet. Vi har full barnehagedekning. Vi bygger ut vei og jernbane i rekordtempo og gjør 
enorme investeringer i infrastruktur. Vi gjør stadig bedringer i helse – og omsorgstilbudet. Norsk 
skole er på rett vei. Vi holder orden i økonomien og hjulene i gang, til tross for at Europa er rammet 
av økonomisk tilbakeslag. Vi bruker de store pengene på de store oppgavene. Vi velger fellesskap 
fremfor skattekutt, gode offentlige velferdsløsninger fremfor privatisering og markedsstyring. Det vil vi 
fortsette med.  
Angrepene 22. juli var rettet mot Utøya og Regjeringskvartalet, men rammet hele Norge. Det norske 
folk svarte med å slå ring om demokratiet. 77 personer ble drept og mange personer ble skadde som 
følge av ugjerningene. I tillegg til de menneskelige tapene, førte terrorangrepet til store materielle 
skader. En rekke offentlige etater, frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn har tatt del i 
rednings- og oppfølgingsarbeidet. Ut av det vonde vokste en sterk folkelig vilje til samhold, åpenhet 
og deltakelse. Regjeringen varslet at den ville gå nøye gjennom både beredskapen i forkant av 
hendelsene 22. juli og håndteringen i etterkant. Et sentralt bidrag har vært rapporten fra 22. juli - 
kommisjonen som regjeringen nedsatte 12. august 2011. Regjeringen har allerede iverksatt tiltak for 
å styrke beredskapen.  Regjeringen vil følge opp 22. juli-kommisjonens arbeid og vil legge fram en 
melding til Stortinget om dette.  
 
Beretningen omhandler politikk, tiltak og forslag gjennomført eller foreslått av regjeringen i perioden 
01.01.2011 – 31.12.2012. Bevilgninger og forslag som først trer i kraft i 2013, men er foreslått i 2012, 
er også tatt med. 
 
REGJERINGENS SAMMENSETNING 
Regjeringen Stoltenberg II ble utnevnt i statsråd 17. oktober 2005.  Den er en flertallsregjering utgått 
av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet.  
 
I perioden 01.01.2011 til 31.12.2012 har regjeringen hatt følgende sammensetning.  
 
Jens Stoltenberg Statsminister (Ap). 
Bård Vegar Solhjell Miljøvernminister (Sv) fra 23. mars 2012. 
Liv Signe Navarsete Kommunal- og regionalminister (Sp). 
Jonas Gahr Støre Utenriksminister til 21. september 2012, deretter Helse og 

omsorgsminister (Ap). 
Grete Faremo Forsvarsminister. Også sjef for Justis- og politidepartmentet 1. januar 

2011-31. mars 2011. Sjef for Justis- og politidepartementet 11. 
november 2011, Justis- og beredskapsdepartementet 1. januar 2012 
(Ap). 

Sigbjørn Johnsen Finansminister (Ap). 
Trond Giske Nærings- og handelsminister (Ap). 
Magnhild Meltveit Kleppa Samferdselsminister (Sp) til 18. juni 2012.  
Anne-Grete Strøm-Erichsen Helse og omsorgsminister, deretter Forsvarsminister (Ap) fra  

21. september 2012.   
Kristin Halvorsen Kunnskapsminister, samt Barne-, likestillings- og inkluderingsminister 

(SV) fra 5. til 23. mars 2012.  
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen Statsråd ved Statsministerens kontor (Ap).  
Erik Solheim Miljø og utviklingsminister (SV) til 23. mars 2012.  
Anniken Huitfeldt Kulturminister (Ap) til 21. september 2012, deretter Arbeidsminister.  
Rigmor Aasrud Fornyings og administrasjonsminister (Ap).  
Lisbeth Berg-Hansen Fiskeri- og kystminister (Ap). 
Ola Borten Moen  Olje- og energiminister (Sp) fra 4. mars 2011. 
Espen Barth Eide Forsvarsminister fra 11. november 2011. Utenriksminister fra  

21. september 2012. (Ap) 
Heikki Holmås  Utviklingsminister (SV) fra 23. mars 2012. 
Inga Marte Thorkildsen  Barne- og likestillingsminister (SV) fra 23. mars 2012.  
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Knut Storberget Justisminister (Ap) til 11. november 2011.  
Tora Aasland Forskning- og høyere utdanningsminister (SV) til 23. mars 2012.  
Terje Riis-Johansen Olje- og energiminister (Sp) til 4. mars 2011.  
Lars Peder Brekk Landbruks- og matminister (Sp) til 18. juni 2012.  
Hanne Bjurstrøm Arbeidsminister (Ap) til 21. september 2012.  
Audun Lysbakken Barne- og likestillingsminister (SV) til 5. mars 2012. 
Marit Arnstad  Samferdselsminister (Sp) fra 18. juni 2012. 
Trygve Slagsvold Vedum Landbruks- og matminister (Sp) fra 18. juni 2012.    
Hadia Tajik Kulturminister (Ap) fra 21. september 2012. 
 
SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP  
Vår viktigste oppgave er å sikre at menneskene i samfunnet vårt er trygge. Derfor må vi ha stor fokus 
på samfunnssikkerhet og beredskap. Vi vet at kriser kan oppstå. Derfor tar regjeringen disse 
spørsmålene svært alvorlig. 

• Styrket PST med budsjett, bemanning metoder og lovverk knyttet til kontraterror for å 
sørge for at tjenesten er i stand til å håndtere stadig større utfordringer når det gjelder 
omfang og kompleksitet på oppdragene, herunder knyttet til livvakttjeneste og 
spaningskapasitet. I budsjettforslaget for 2013 er PST styrket med ytterligere 30 millioner 
kroner. 

• Regjeringen har oppnevnt et utvalg som foretar en ekstern gjennomgang av PST. Denne 
evalueringen ble levert i desember -12, og er på høring vinter\vår 2013. 

• Styrket beredskapstroppen ved Oslo politidistrikt med 25 millioner kroner i 2012 og 20 
millioner kroner i 2011 til fornyelse av utstyr.  

• Har stilt en tomt på Alnabru til disposisjon for et nytt beredskapssenter som samler 
Beredskapstroppen, hundetjenesten og politihelikoptrene i Oslo politidistrikt. Regjeringen 
starter nå en grundig utredningsprosess for raskt å avklare gjenstående forhold for å 
kunne starte prosjekteringen. Regjeringen bevilger 10 millioner kroner til dette formål i 
2013.  

• Har vedtatt ny bistandsinstruks som skal sikre et mest mulig effektivt samarbeid mellom 
politiet og Forsvaret i krisesituasjoner. Den sikrer tydelige formelle rammer rundt 
Forsvarets støtte til politiet og gir oss smidige ordninger for samarbeid når kriser oppstår.  

• Etablert et eget prosjekt for anskaffelse av 16 nye redningshelikoptre som skal erstatte 
dagens Sea King-flåte. De første helikoptrene skal være på plass i 2016.  

• Har forsterket og videreutviklet det administrative apparatet for sentral krisehåndtering. 
Justis- og beredskapsdepartementet skal være fast lederdepartement ved sivile nasjonale 
kriser.  

• Etablert et sivilt situasjonssenter i Justis- og beredskapsdepartementet. Det vil bidra til en 
bedre forståelse og analyse av kriser.  

• Introdusert «samvirkeprinsippet» som skal tydeliggjøre regjeringens samlede ansvar for 
samfunnssikkerhet og beredskap, på tvers av samfunnssektorer.  

• Har vedtatt en overordnet instruks om utpeking og klassifisering av objekter som skal 
sikres med sikringsstyrker. Gjennomføring av sikkerhetstiltak og tilrettelegging for 
sikringsstyrker skal være gjennomført innen utgangen av 2013.  

• Terrorangrepene 22.juli har medført et styrket fokus på beredskapen i Norge og 
Forsvarets rolle i denne. Forsvarets sivile bistandsrolle får en tydeligere profil med 
langtidsplanen. H.M. Kongens Garde, Heimevernet og helikoptrene på Rygge er blant 
enhetene som i større grad enn tidligere vil ha sivil krisebistand som en del av sine 
oppgaver 

• Regjeringen styrker Forsvarets kapasiteter innen både cyberforsvar og etterretning. 
 
INTERNASJONAL POLITIKK 
Norsk utenrikspolitikk skal ivareta norske interesser og verdier i en verden i rask 
forandring. En moderne utenrikspolitikk som skal ivareta norske interesser må både ha fokus på 
nærområdene og på de store internasjonale utfordringene, som klima, 
internasjonal terrorisme, fred og forsoning og kampen mot fattigdom. Denne 
Regjeringen satser på begge deler. Vi fortsetter satsingen i nord og opprettholder vårt rekordhøye 
bistandsbudsjett på over 1 prosent av BNI. 
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• Norge gir minst 1 prosent av BNI til bistand. Siden 2005 er bistandsbevilgningene økt med 
over 9 milliarder kroner. 

• Regjeringen har bevilget 105 mill kr til Forskningsrådet for perioden 2012 – 2016 som skal 
bidra til kunnskapsutvikling om Russland og nordområdene. 

• Regjeringen går i statsbudsjettet 2013 inn for å skaffe et nytt isgående forskningsfartøy og 
foreslår en startbevilgning på 75 mill kr i 2013. Samlet kostnadsramme for prosjektet vil 
være 1,4 mrd kr. 

• Regjeringen fortsetter satsingen på et omfattende prosjekt for reduksjon av CO2 fra 
avskoging og sikrer levekår for de som lever av skog. 

• Regjeringen har fortsatt kampen mot barne- og mødredødelighet. 
• Regjeringen har drevet et aktivt og bredt internasjonalt arbeid for å fremme 
menneskerettighetene, både i våre bilaterale engasjementer og gjennom FN. 

• Regjeringen har i 2012 økt deltakelsen med politi til FN-operasjonen i Sør-Sudan og Haiti. 
I 2012 hadde vi også en midlertidig økning i antallet militært personell i FN-tjeneste, 
gjennom ledelsen av og deltakelsen i FNs observatørmisjon i Syria. I 2013 vil vi øke den 
norske politiinnsatsen i FN-operasjonene i Sør-Sudan (med inntil 11 politirådgivere) og 
Haiti (med ytterligere 3 politirådgivere), og viderefører støtten til opplæring av afrikansk 
personell for deltakelse i FN- og AU-ledede operasjoner. 

• Regjeringen la frem melding til Stortinget om EØS-avtalen og Norges øvrige avtaler med 
EU høsten 2012. 

• Regjeringen har jobbet for, og vi har fått på plass den første bindende avtalen i Arktis Råd 
om søk og redning i Arktis, og det internasjonale sekretariatet for Arktis Råd er besluttet 
lagt til Tromsø. 

• Delelinjeavtalen mellom Norge og Russland ble ratifisert i 2012. 
 
FORSVAR OG SIKKERHET 
Regjeringen har fulgt opp forutsatt bevilgningsnivå for langtidsplanene for Forsvaret og styrket 
Forsvarets tilstedeværelse og evne til suverenitetshevdelse, myndighetsutøvelse og overvåking i 
nord. Forsvaret har levert en omfattende effektivisering og innfrir fullt ut kravet om intern 
ressursfrigjøring gitt i langtidsplanen. Midlene er blitt omdisponert fortløpende til høyere prioritert 
virksomhet innenfor forsvarssektoren. 

• Det nordiske forsvarssamarbeidet (NORDEFCO) er styrket og har fått økt betydning som 
virkemiddel for å finne løsninger på Forsvarets utfordringer. Det er utarbeidet årlige 
handlingsplaner for det militære samarbeidet. Samarbeidet vil fortsatt prioriteres fra 
regjeringens side. Norge var vertskap for et felles utenriks- og forsvarsministermøte i Bodø i 
september 2012, der nordområdene og styrket nordisk forsvarssamarbeid ble drøftet. 

• Norge deltok høsten 2011 med et maritimt overvåkningsfly i NATOs anti-piratoperasjon 
Ocean Shield. 

• Regjeringen la i mai 2011 fram en handlingsplan for oppfølging av forsvarets veteraner. 
• Nasjonal sikkerhetsmyndighets (NSM) funksjon som rådgiver for ulike virksomheter med 
beskyttelsesbehov og beskyttelsesverdige objekter er styrket. NSMs har for 2013 fått en 
budsjettøkning på 4 mill. kroner for å styrke arbeidet med veiledning om virksomhetenes 
ansvar for egenbeskyttelsestiltak og objektsikring  

• I langtidsplanen for forsvarssektoren 2013-2016 foreslår regjeringen å styrke det 
forebyggende sikkerhetsarbeidet gjennom økte budsjetter til NSM. NSM skal videreutvikles 
som det sentrale direktorat for beskyttelse av informasjon og infrastruktur av betydning for 
samfunnskritiske og andre viktige samfunnsfunksjoner.  

• Det ble i 2012 etablert et nasjonalt kompetansesenter i Forsvarsbygg for beskyttelse og 
sikring av statlig eiendom, bygg og anlegg for å ivareta det økende behovet for samordning 
og kvalitetskrav til beskyttelse av bygninger og skjermingsverdige objekter.  

• Med langtidsplanen sørger regjeringen for at Norge sikres en moderne kampflykapasitet i 
mer enn en generasjon framover, gjennom anskaffelsen av F-35. Nye kampfly er den 
største materiellinvesteringen i Forsvaret noensinne. Det er også den største 
enkeltinvesteringen vi gjør i egen trygghet, både for oss og kommende generasjoner 

• Hovedbasen for kampfly legges til Ørland. Det vil i tillegg etableres en fremskutt 
operasjonsbase på Evenes med permanent tilstedeværelse av kampfly for å ivareta 
suverenitetshevdelse og for å ha kortere reaksjonstid i Nordområdene 
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DEN ØKONOMISKE POLITIKKEN 
Arbeid til alle er hovedmålet i den økonomiske politikken. Regjeringen fører en økonomisk politikk 
som trygger norsk økonomi, både i dag og for fremtiden. Siden sommeren 2009 har det igjen vært 
vekst i norsk økonomi. Sysselsettingen har steget. Ledigheten er klart under gjennomsnittet for de 
siste 25 årene og langt lavere enn i de fleste andre industriland. Utfordringen framover er å ta vare 
på disse gode resultatene i en situasjon der mange av våre handelspartnere sliter. 

• Regjeringen følger handlingsregelen for ansvarlig økonomisk politikk. 
• Ved å reversere skatter og avgifter til 2004-nivå har vi fått i overkant av 14 milliarder kroner 
mer årlig til felles velferd sammenlignet med den forrige regjeringens budsjettforslag for 
2006. 

• Vi har gjort formueskatten mer rettferdig. I 2005 var det om lag 33 pst av skatteyterne i 
Norge som måtte betale formueskatt. I statsbudsjettet for 2013 er det redusert til 16 pst. Det 
betyr at det nå er om lag 500 000 færre som betaler formueskatt enn det var 2005.  

• Styrket tilsynet med finansmarkedene, blant annet ved å øke bevilgningene til 
Finanstilsynet. 

• Regjeringen har innført nye regler om godtgjørelse i finanssektoren. Forskriftet pålegger 
styret i ethvert foretak å fastsette retningslinjer og rammer for en godtgjørelsesordning som 
skal gjelde for hele foretaket, og som skal bidra til å fremme og gi incentiver til god styring 
og kontroll med foretakets risiko på lengre sikt. 

• Regjeringen la 15. mars 2011 fram en ny handlingsplan mot økonomisk kriminalitet.  
• Regjeringen har intensivert arbeidet mot svart arbeid og skatteunndragelser. 
• Regjeringen har økt fagforeningsfradraget fra 1800 kroner i 2005 til 3850 kroner i 2013.  
• Regjeringen har fortsatt arbeidet med å stimulere til valg av miljøvennlige biler. I 2012 ble 
NOx-komponenten i engangsavgiften innført og C02 komponenten ble styrket. I budsjettet 
for 2013 ble CO2-komponentne og NOx-komponenten styrket ytterligere. Disse 
omleggingene har fått bred støtte i bilbransjen og blant miljøorganisasjonene.  

• I desember 2012 oppnevnte Regjeringen et offentlig utvalg som skal se på lønnsdannelsen. 
Utvalget skal se på erfaringer med lønnsdannelsen gjennom de 12 årene som er gått siden 
handlingsregelen og inflasjonsmålet for pengepolitikken ble innført 

 
NÆRINGSPOLITIKK 
Regjeringen fører en politikk for å sikre gode og konkurransedyktige rammebetingelser for norske 
bedrifter. Vi har også vært opptatt av forenklingstiltak som kan bedre vilkårene for næringsdrivende 
og gjøre det enklere å starte bedrifter. 

• Regjeringen la i april 2011 fram Eierskapsmeldingen, Meld. St. 13 (2010 – 2011) Aktivt 
eierskap – norsk statlig eierskap i en global økonomi 

• Regjeringen har etablert en støtteordning for bedrifter i et innkjøpskonsortium for kraft. 
Ordningen ble videreført i 2012 og foreslås videreført i 2013.  

• Det er etablert en garantiordning for kraftintensiv industris kjøp av kraft med en ramme på 
20 milliarder kroner. Rammen ble videreført i 2012 og foreslås videreført i 2013.  

• Videreutviklet Altinn, som er næringslivets portal for tjenester fra det offentlige til 
næringslivet. Altinn får stadig flere tjenester og brukere.  

• Regjeringen har fjernet revisjonsplikten for små aksjeselskaper. Dette innebærer at 
aksjeselskaper som har under 5 millioner kroner i driftsinntekter, under 20 millioner kroner i 
balansesum og gjennomsnittlig antall ansatte som ikke utfører mer enn 10 årsverk, får 
mulighet til å velge bort revisjon av årsregnskapet.  

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

budsjettet for 2011 frem et forslag om en styrket satsing på kommersialisering av 
miljøteknologi på 500 millioner kroner over tre år. Programmet skal utnytte og supplere 
eksisterende virkemidler, og hoveddelen av midlene er tilført miljøteknologiordningen i 
Innovasjon Norge. For 2013 er det derfor foreslått i alt 167 millioner kroner til miljøteknologi 
gjennom Innovasjon Norges ordning.  

• Som et tiltak for å beskytte norske skip og sjøfolk mot piratvirksomhet utenfor Somalia, 
vedtok regjeringen i juni 2011 regler som regulerer utvelgelse og bruk av private 
bevæpnede vakter.  
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• For at Norge fortsatt skal fremstå som et konkurransedyktig vertsland for kvalitetsskipsfart, 
besluttet Regjeringen at Skipsregistrene og Sjøfartsdirektoratet skulle slås sammen til en 
samlet sjøfartsadministrasjon fra 1. januar 2012. Hensikten med sammenslåingen er blant 
annet å gi en mer helhetlig sjøfartsadministrasjon og bidra til økt profilering av Norge som 
maritimt vertsland.  

• Rammen for GIEKs alminnelige garantiordning er økt fra 120 milliarder kroner i 2011 til 135 
milliarder kroner i 2013. Rammen for GIEKs U-landsordning er videreført med 3,15 
milliarder kroner. Rammen for byggelånsgarantiordningen er redusert fra 6,5 milliarder 
kroner i 2011 til 5 milliarder kroner i 2013 i takt med synkende etterspørsel 

• Programmet for kommersialisering av forskningsresultater – FORNY – ble evaluert i 2009. 
På bakgrunn av evalueringen og anbefaling fra Norges Forskningsråd, igangsatte 
regjeringen et revidert og forbedret FORNY-program, ”FORNY 2020”, med virkning fra 1. 
januar 2011.  

• Regjeringens la våren 2011 fram en nasjonal strategi for miljøteknologi – Næringsutvikling 
og grønn vekst. Strategien skal bidra til å legge til rette for nasjonal verdiskaping og 
næringsutvikling og til å nå fastsatte miljømål. Videre skal den bidra til en bred styrking av 
miljøteknologikompetansen og en styrket koordinering av virkemiddelapparatet.  

• Bevilget 500 millioner kroner til statlig deltakelse i to av inntil seks nye landsdekkende 
såkornfond i revidert nasjonalbudsjett 2012.  

• Som oppfølging av Meld. St. 22 (2011-2012) Verktøy for vekst – om Innovasjon Norge og 
SIVA SF foreslår Regjeringen å styrke Innovasjon Norges internasjonaliseringsarbeid med 
8 mill. kroner i 2013. Midlene skal brukes til tiltak for å styrke arbeidet med å gi råd og 
bistand til små og mellomstore bedrifter med internasjonale vekstambisjoner. Selskapet 
skal både styrke sin egen kompetanse når det gjelder internasjonale markedsmuligheter, 
og styrke samarbeidet med andre aktører, blant annet utenrikstjenestens utestasjoner og 
Norges forskningsråd. Innovasjon Norge skal styrke sin tilstedeværelse i nye 
vekstmarkeder, for eksempel i Asia og Afrika, og vil i 2013 foreta en fullstendig 
gjennomgang av sin internasjonale tilstedeværelse. Det etableres også et strategisk råd for 
internasjonal tilstedeværelse med representanter fra næringsliv og samarbeidsaktører.  

• Regjeringen presenterte i revidert nasjonalbudsjett 2012 en tiltakspakke på 100 millioner 
kroner til treforedlingsindustrien. Hensikten er å øke forsknings- og utviklingsaktiviteten i 
treforedlingsindustrien og bedre industriens råstofftilgang. Tiltakene fordeles mellom 
Innovasjon Norge, SIVA, Norges forskningsråd og Landbruks- og matdepartementet.  

• Fra februar 2011 ble det åpnet for forenklet signering av elektroniske meldinger til 
Enhetsregistret og Foretaksregisteret. Forenklingen innebærer at bare en meldepliktig 
behøver å signere meldingen, framfor samtlige meldepliktige, og selskapet kan videre peke 
ut en person til å signere på vegne av selskapet (for eksempel en revisor eller 
regnskapsfører).  

• Regjeringen la 11. mai 2012 fram 107 L Endringer i bokføringsloven, 
verdipapirhandelloven, eiendomsmeglingsloven m.m. Proposisjonen inneholder en rekke 
endringer som vil forenkle hverdagen for bedriftene. Regjeringen foreslår blant annet 
forenklinger i bokføringsregelverket og lempinger i prospektplikten etter 
verdipapirhandelloven  

• Som en oppfølging av St.meld. 10 – Oppdatering av forvaltningsplanene for det marine 
miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, satte regjeringen i 2012 sette av 30 
millioner kroner til kunnskapsutvikling om virkninger av økt satsing på verdiskaping av 
Nordland og Troms. Midlene vil bli fordelt til aktiviteter i regi av Nærings- og 
handelsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Kommunal- og 
regionaldepartementet og Miljøverndepartementet.  

• Det er oppnevnt et utvalg for næringsutvikling på Sørlandet. Utvalget skal utrede hvordan 
Sørlandet kan videreutvikle næringslivet slik at verdiskaping og sysselsettingen kan bli 
enda sterkere i hele regionen.  

• Jordbruksoppgjørene har gitt grunnlag for et inntektsløft på om lag 75 prosent (vel 120 000 
kroner) per årsverk fra 2006 til 2012, med prognosegrunnlaget fra forhandlingene i 2012. 
Dette er høyere enn gjennomsnittet for andre grupper, og det største inntektsløftet siden 
opptrappingen på 1970-tallet.   
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• Regjeringen la i desember 2011 fram en stortingsmelding om landbruks og matpolitikken, 
Meld. St. 9 (2011–2012) Velkommen til bords. 

• Regjeringen la 9. november 2012 frem Prop. 17 L Lov om det frie varebytte i EØS (EØS-
vareloven). Loven vil gjennomføre to EU-forordninger i norsk rett. For bedriftene vil dette 
betyr færre hindringer når de ønsker å selge sine varer i en annen EØS-stat, samtidig som 
forbrukere vil kunne ha tillit til at varer i det indre marked oppfyller krav til viktige 
samfunnshensyn som helse, miljø og sikkerhet. Regjeringen la i desember 2011 fram en 
stortingsmelding om landbruks- og matpolitikken, Meld. St. 9 (2011–2012).   

 
SAMFERDSEL 
Regjeringen har fulgt opp de økonomiske planrammene for Nasjonal  
transportplan (NTP). Vi har vi rustet opp vei, tog, havner og farleder. Det er vårt felles ansvar å sørge 
for at vi kan ta hele landet i bruk. Vi er godt i rute mot målet om 100 milliarder kroner mer til 
transportsektoren i perioden 2010 – 2019 enn i tiårsperioden for Nasjonal transportplan 2006-2015. 
Dagens transportplan er overoppfylt med 1,6 mrd. kroner (1,56). Pengene blir bevilget. Alle store 
investeringsprosjekter som er klare, blir startet opp.   

• Bevilgningene til jernbanen er nær doblet under denne regjeringen (93,9 prosent økning).  
Vi har tredoblet jernbaneinvesteringene.  

• I perioden 2006-2012 er det ferdigstilt til sammen 35 km ny jernbane. Av dette er 27 km 
dobbeltspor (Lysaker-Sandvika, Sandnes-Stavanger og Barkåker-Tønsberg) og 8 km 
enkeltspor (Barkåker-Tønsberg og Gevingåsen). 

• I perioden 2006-2013 er det bygd, under bygging og til oppstart om lag 100 km jernbane, 
av dette nærmere 93 km dobbeltspor. 

• Over 90 prosent av persontogene er i dag i rute. Kundeundersøkelser viser at flere 
togpassasjerer er fornøyde. 

• Bevilgningene til riksvegene er økt med 54 prosent under denne regjeringen (drift, 
vedlikehold, investeringer). Bevilgningene til riksveginvesteringer er økt med 73 prosent.  

• Med budsjettforslaget for 2013 legger Regjeringen opp til at alle riksvegprosjekt som er 
prioritert i første fireårsperiode av NTP og som har nødvendige avklaringer kan starte opp.  

• I perioden 2006-2013 vil det være åpnet om lag 730 km riksveg for trafikk. 
• I vår regjeringsperiode er nesten 100 mil ny riksveg enten åpnet for trafikk, under bygging 

eller klar til byggestart. Dette tilsvarer nær strekningen Stavanger- Oslo- Trondheim.  
• I perioden 2006-2013 vil det være åpnet om lag 225 km firefeltsvei, en vekst på om lag 70 

pst. Med de prosjektene som er åpnet etter 2005, som er under bygging eller som vil bli 
startet opp i 2013, vil antall km firefeltsvei nær være doblet.   

• Ved utgangen av 2011 var det etablert midtrekkverk på 192 km riksveg med to eller tre felt. 
121 km, eller 63 pst., ble fullført i perioden 2006–2011. I 2012 og 2013 er det samlet 
planlagt bygging av ytterligere 46 km midtrekkverk. 

• De samlede offentlige bevilgningene til rassikring er firedoblet under denne regjeringen. Vi 
har utbedret 168 rasutsatte punkter/strekninger på riksvegnettet.  

• Tallet på trafikkdrepte er redusert med 30 prosent under vår regjering. Den positive trenden 
har fortsatt i 2012.  

• Belønningsordningen for kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene er firedoblet 
siden 2006. 

• Regjeringa har redusert avgiftene for nærskipsfarten er med 125 millioner kroner i samme 
periode, og igangsatt arbeid med egen strategi for nærskipsfart. Regjeringen avviklet 
statsbudsjettet for 2013 å kystavgiften. For næringen betyr det en avgiftsreduksjon på 32,9 
millioner kroner. Fra 2013 vil staten dekke 100 prosent av kostnadene til farleistiltak, drift 
og vedlikehold av fyr, merker og andre navigasjonshjelpemidler. Satsing på maritim 
infrastruktur og reduserte avgifter vil bidra til å styrke sjøtransportens konkurranseevne. 
BarentsWatch er nå åpnet som en del av regjeringens Nordområdestrategi. 

• Oljevernberedskapen er styrket i perioden. I perioden 2006-2010 bevilget ca. 340 millioner 
kroner til oljevernutstyr. I perioden 2011 -2013 er budsjettrammen til oljevernarbeidet 
styrket med 40 mill kroner. 

• Regjeringen har gjennomført årlige deknings-kartlegginger og siste kartlegging viser at om 
lag 19 av 20 husstander har tilbud om høyere båndbredder (over 4 Mbit/s) og at 



Beretning for perioden 01.01.2011 – 31.12.2012 
 

40 

dekningsgraden på 25 Mbit/s er økt fra 55 prosent i 2010 til 73 prosent i 2012. Om lag tre 
av fire husholdninger har i dag et bredbåndsabonnement, i følge SSB.  

• Mobilnettene dekker nå mer enn 99,9 prosent av befolkningen der de bor og over 87 
prosent av landarealet.  

• Regjeringen vil opprettholde et godt og likeverdig posttilbud til like priser i hele landet. 
Regjeringen har meddelt EU at vi reserverer oss mot EUs tredje postdirektiv. 

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

• Realveksten i kommunesektorens samlede inntekter i perioden 2005-2012 har vært 61 
mrd. kr. 

• Regjeringen har styrket bevilgningene til de særskilte distrikts- og regionalpolitiske 
virkemidlene. Regjeringen bevilger 2,68 milliarder kroner i 2013. Holdes kompensasjon for 
differensiert arbeidsgiveravgift utenom, er bevilgningen økt nominelt med 783 millioner 
kroner (om lag 58,5 prosent) fra 2005 til 2013. 

• Regjeringen la i februar 2012 fram en stortingsmelding om forholdet mellom stat og 
kommune, Meld. St. 12 (2011–2012) Stat og kommune – styring og samspell. 

• Regjeringen la i juni 2012 fram Meld. St. 28 (2011–2012) Gode bygg for eit betre samfunn. 
 
ET ARBEIDSLIV MED PLASS TIL ALLE 
Arbeid for alle og et arbeidsliv for alle er sentrale mål for regjeringen. Regjeringen vil åpne 
arbeidslivet for flere og vi har lagt bedre til rette for at arbeidstakere fra andre land kan komme hit for 
å gjøre en innsats. Vi har fulgt opp handlingsplanene mot sosial dumping, som skal sørge for at alle 
arbeidstakere i Norge skal ha gode og trygge arbeidsplasser og skikkelige lønns- og arbeidsvilkår. 
Fortsatt innsats for å få ned sykefraværet gjennom avtalen om inkluderende arbeidsliv for perioden 
2010-2013. 

• Regjeringen la i oktober 2011 fram en jobbstrategi for personer med nedsatt 
funksjonsevne. Strategien ble iverksatt i 2012. For 2013 er strategien styrket ytterligere.  

• Regjeringen vil fra 1. januar 2013 sette i gang et nytt forsøk med tilskudd til arbeidsgivere 
for å ansette personer som fyller vilkårene for arbeidsavklaringspenger. Ungdom skal 
prioriteres.  

• I 2013 gjøres forsøksordningen med arbeids- og utdanningsreiser til en permanent 
landsdekkende ordning.  

• Regjeringen fornyer og forsterker ungdomsgarantiene slik at disse også omfatter dem med 
nedsatt arbeidsevne.  Regjeringen etablerer i 2013 egne kontaktpersoner for arbeidet med 
oppfølging av unge utenfor arbeid og utdanning ved de største NAV-kontorene. Dette skal 
styrke kontorenes mulighet til å tilby godt koordinert innsats for ungdom med sammensatte 
utfordringer.  

• Regjeringen har styrket Arbeidstilsynets rolle og virkemidler. Arbeidstilsynet ble i 2012 
ytterligere styrket for å kunne ta tak i utfordringene i bemanningsbransjen.  

• Regjeringen har innført godkjenningsordning med id-kort i renholdsbransjen med virkning 
fra 1. september 2012.  

• Regjeringen har iverksatt en ordning med regionale verneombud i renholdsbransjen og 
hotell- og restaurantbransjen.  

• Regjeringen har gjennomført endringer i allmenngjøringsordningen som har bedret 
effektiviteten, herunder regler om solidaransvar.  

• Regjeringen satte ned en partssammensatt arbeidsgruppe som vurderte utfordringer og 
mulige tiltak knyttet til sosial dumping og andre regelbrudd i offentlig sektor. 
Arbeidsgruppen leverte sin rapport 11. desember 2011.  

• Regjeringen har innført krav til lønns- og arbeidsvilkår for alle som inngår tjenestekontrakter 
og bygge- og anleggskontrakter med det offentlige. 

• Regjeringen har startet arbeidet med en handlingsplan III mot sosial dumping 
• Innsatsen mot trygdemisbruk er forsterket med flere tiltak og NAV har fått økte midler til 

kontroll   
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• Regjeringen har innført at Arbeidstilsynet skal kunne føre tilsyn med at vilkårene i offentlige 
kontrakter om lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med tariffavtale blir overholdt. 

• Regjeringen har sendt på høring forslag om rett til lønn under ammefri. 
• Fedrekvoten er økt fra 5 uker til 12 uker fra 2005 til 2011. I statsbudsjettet for 2013 foreslår 

regjeringen å utvide fedrekvoten til 14 uker. Det er også innført egen kvote for mor. 
• Fra 2011 og tre år fremover bevilges det 25. millioner kroner til en offensiv mot ufrivillig 

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

• Regjeringen har som en oppfølging av Fordelingsutvalgets innstilling (NOU 2009:10) lagt 
fram en stortingsmelding om fordelingspolitikken. I Meld. St. 30 (2010-2011) har 
Regjeringen presentert en bred politikk for en mer rettferdig fordeling. Den brede 
fordelingspolitikken omfatter virkemidler og innsatsområder som også er grunnleggende i 
helhetlig og langsiktig innsats for å forebygge lavinntekt og fattigdom. 

• Som en oppfølging av den nye bostøtten har regjeringen i 2012 lagt fram en ny lov om 
bostøtte, jf. Prop. 76 L (2011–2012) Lov om bustøtte. Den nye loven trer i kraft 1. januar 
2013. 

• Regjeringen styrker tilskudd til etablering i egen bolig med 30 millioner kroner i 2013. Dette 
skal muliggjøre etablering i egen bolig for flere vanskeligstilte enn i dag. Tilskudd til 
tilpasning av bolig er også styrket. 

• Regjeringen har startet opp IKT-modernisering i Arbeids- og velferdsetaten skal bidra til 
bedre tjenester til brukerne. 

• Regjeringen gjennomfører pensjonsreformen for å trygge folketrygden og styrke muligheten 
for å kombinere arbeid og pensjon. 

• Regjeringen har lagt fram og fått vedtatt regler om ny uføretrygd, jf. lovproposisjon om ny 
uførepensjon og alderspensjon til uføre (Prop. 130L (2010-2011)). Endringen innebærer 
dels en tilpasning til ny alderspensjon. Den nye beregningsmodell vil gjøre uføreordningen 
enklere og mer fleksibel. Den nye uføretrygden skal skattlegges som lønn og det innføres 
et nytt prinsipp for avkortning av uføretrygd ved samtidig arbeid. Personer som allerede har 
fått innvilget uførepensjon skal sikres ytelse på samme nivå som tidligere. Det tas sikte på 
at de nye reglene for uføretrygd trer i kraft i 2015. 

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

• Iverksatt samhandlingsreformen fra 2012 som innebærer mer fokus på forebygging, 
døgnåpne kommuner, bedra samarbeid mellom kommuner og sykehus og riktig behandling 
på riktig nivå. 

• Lagt fram stortingsmeldinger om Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten, 
om Digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren og om en helhetlig rusmiddelpolitikk. 

• Økt budsjettet til pasientbehandling med 12 milliarder kroner fra 2005-2013, og sørget for at 
de regionale helseforetakene nå går i balanse.  

• Gjennom investeringstilskuddet for heldøgns omsorgsplasser sørget for tilsagn til om lag 6 
300 nye og rehabiliterte heldøgns omsorgsplasser 

• Gjennom Demensplan 2015 Styrket tjenestetilbud til personer med demens og deres 
pårørende.  

• Gjennom Kompetanseløftet 2015 bidrar regjeringen med øremerkede midler til økt 
kompetanse i omsorgssektoren  

• Gjennom en betydelig styrket kommuneøkonomi etablert nær 22 000 nye årsverk i 
omsorgssektoren siden 2005. 

• "Den kulturelle spaserstokken" skal sørge for tilgang til kulturtilbud for alle eldre. 
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• Etablert 75 distriktspsykiatriske sentre (DPS) som nå dekker alle landets kommuner. Fra 
2005 er det totalt etablert ca. 150 ambulante team innen psykisk helse og rusområdet, 
herunder om lag 50 akutteam ved DPS.  

• Opprettet en tilskuddsordning for å få øke antallet psykologer i kommunene. 
Tilskuddsordningen er styrket og foreslått videreført med 60 millioner i 2013 og pr. juni 
2012 var det gitt tilskudd til om lag 130 psykologer i tjenester som familiesenter, 
helsestasjon, skolehelsetjeneste m.m.  

• Personer med varig sykdom eller nedsatt funksjonsevne vil få økt støtte til tannbehandling 
og personer på 75 år og eldre vil få støtte til undersøkelse av tenner og munnhule. 

• Om lag 155 kommuner har nå etablert en frisklivssentral. 
• Lagt fram Prop. 108 L (2011-2012) med nye regler i psykisk helsevernloven om sikkerheten 

ved de regionale sikkerhetsavdelingene. Lovforslagene ble vedtatt av Stortinget i juni 2012.  
• Økt antall årsverk i skolehelse- og helsestasjonstjenesten fra 3 146 i 2005, til 3 747 i 2011.  
• Regjeringen har lansert en egen pasientsikkerhetskampanje ”I trygge hender”. I perioden 

2011 -2013 innføres 10 tiltakspakker for å redusere pasientskader.  
• Lagt fram forslag til endringer i tobakksskadeloven, blant annet en normativ bestemmelse 

som skal verne barn mot passiv røyking. 
• Styrket den politiske styringen av sykehusene gjennom endringer i helseforetaksloven 
• Innført E-resept og endret loven for å tillate etablering av nasjonal kjernejournal 
• Redusert ventetidene til sykehusene, samtidig som flere får behandling 
• Sendt forslag på høring om å styrke pasientrettighetene 
• Innført full åpenhet om resultatene i helsetjenesten 
• Styrket tilgjengeligheten til fastleger gjennom å forskriftsfeste hjemmebesøk og maksimal 

ventetid for konsultasjon og svar på telefon 
• Vedtatt ny folkehelselov og ny lov om kommunale helse og omsorgstjenester 

 
BARN, UTDANNING OG FORSKNING. 
Regjeringen har som en av sine viktigste prioriteringer å satse på utdanning og kunnskap. Gjennom 
sosial læring, utdanning, dannelse og medvirkning skal barn og unge tilegne seg kunnskaper og 
ferdigheter, lære å få ansvar, vise omsorg og utvikle kritisk sans og selvtillit.  
 
Norsk skole er på rett vei. Vi gjør det stadig bedre på internasjonale undersøkelser. Men på 
utdanningsområdet kan vi aldri si oss fornøyde. Vi vil mer, vi vil videre.  

• Regjeringen varslet i statsbudsjettet for 2012 omlegging av kontantstøtten fra 1. august 
2012. Ordningen er avviklet for toåringer og det er innført aldersdifferensierte satser for 
ettåringer. Satsen for barn i alderen 13-18 måneder er økt til 5 000 kroner per måned, 
mens for barn i alderen 19-23 måneder er tidligere sats på 3 303 kroner per måned 
videreført. 

• Regjeringen har styrket barnevernet med flere stillinger 
• Regjeringen vil innføre veiledet førsteår for nyutdannede og nytilsatte i barnevernet. I 2012 

vil det bli satt i gang et arbeid med å opprette et videreutdanningstilbud for å kvalifisere 
erfarne ansatte i barnevernet til å gi profesjonell veiledning til nytilsatte kollegaer. 

• Det ble etablert et forsøksprosjekt med Alarmtelefonen for barn og unge (juni 2009 til 
desember 2011). Målgruppen for tilbudet er i første rekke barn som utsettes for 
omsorgssvikt og mishandling. Tilbudet ble permanent fra og med 2012.  

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

• Regjeringen har økt studiekapasiteten i førskolelærerutdanningen. 
•  Regjeringen la i 2011 fram en stortingsmelding om ungdsomtrinnet, Meld. St. 22 (2010 – 

2011) Motivasjon – Mestring – Muligheter. Fra og med høsten 2012 har regjeringen innført 
valgfag på 8. trinn gjennom ½ ny time og 1 time omfordeling innenfor eksisterende 
timetallsramme. Samme er foreslått for 9. trinn fra høsten 2013. Det tas sikte på å utvide 
ordningen til 10. trinn i 2014. 

• Medregnet budsjettet for 2013 er 10 milliarder kroner i investeringsramme til skolebygg og 
svømmeanlegg faset inn, noe som er godt i rute i forhold til målsetningen om 15 milliarder 
kroner innen utgangen av 2016. 
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• Regjeringen har styrket ressursene til Barneombudet med 2,5 millioner kroner i budsjettet 
for 2012 og 2013 slik at ombudet også kan arbeide med saker som gjelder elevers 
skolemiljø. 

• I budsjettet for 2013 har regjeringen bevilget 157 mill. kroner til en fireårig tilskuddsordning 
som et forsøk med økt lærertetthet på ungdomstrinnet. 

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

• Igangsatt Ny GIV (gjennomføring i videregående opplæring), en nasjonal dugnad for 
gjennomføring i videregående opplæring. Prosjekt Ny GIV videreføres med en bevilgning 
på 185 millioner kroner i 2013. Innsatsen for å få flere til å gjennomføre videregående 
opplæring utgjør om lag 500 millioner kroner over 3 år.  

• I Samfunnskontrakten for flere læreplasser har KD og FAD blitt enige med partene i 
arbeidslivet om tiltak for å øke antallet læreplasser. 

• Regjeringen la i februar 2012 fram Meld. St. 13 (2011–2012) Utdanning for velferd - 
Samspill i praksis. 

• Det har blitt bevilget friske midler tilsvarende om lag 7 900 studieplasser. De har blitt 
opprettet innen blant annet lærerutdanning, helse- og sosialfag, rettsvitenskap, teknologi og 
realfag. Med videreføring og opptak til nye kull betyr det en økning på om lag 23 400 flere 
studieplasser i 2017. 

•  Fra 2013 igangsatt en satsing på etter- og videreutdanning for voksenlærere med 20 
millioner over fire år.  

• Regjeringen har økt den offentlige finansieringen med reelt 6,7 mrd. kroner – noe som 
tilsvarer en realvekst på 32,1 prosent i perioden 2005 til 2013. Gjennomsnittlig årlig 
realvekst er på 3,5 prosent. 

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

• Forenklet offentlige tjenester gjennom nye elektroniske tjenester og selvbetjeningsløsninger 
i flere statlige virksomheter som Lånekassen, Skatteetaten, Altinn og innføring av 
elektronisk frikort for egenandeler i 2010 og e – resept fra 2012.  

• Lanserte regjeringens Digitaliseringsprogram ”På nett med innbyggerne” april 2012, med 
ambisjon om å ligge i front internasjonalt i å utvikle en digital forvaltning  

• Styrker informasjonssikkerheten ved å etablere et eget kompetansemiljø i Direktoratet for 
forvaltning og IKT (Difi) fra 2013 som skal være en pådriver og bidra til bedre styring og 
kvalitetssikring av informasjonssikkerheten i statlig sektor.  

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

• Norsk forpliktelse om å kutte de globale utslippene av klimagasser tilsvarende 30 prosent 
av Norges utslipp innen 2020 i forhold til 1990-nivå er videreført. Vi overoppfyller Kyoto 
med 10 prosent innen 2012, og vi vil gjøre Norge CO2-nøytralt innen 2030.  

• Norge er en pådriver i alle aktuelle fora for at det internasjonale klimaarbeidet skal føre 
fram til nye forpliktelser. I desember 2012 ble det oppnådd enighet om en andre 
forpliktelsesperiode i Kyotoavtalen. Dette var et viktig skritt i arbeidet for en forpliktende, 
internasjonal avtale i klimapolitikken. Norge spilte en viktig rolle i forhandlingene.  

• Norges betydelige satsing på klima og skoginitiativet fortsetter. I statsbudsjettet for 2013 er 
finansieringen på om lag 3 milliarder kroner. Klima- og skoginitiativet er et viktig bidrag i 
internasjonal klimapolitikk. 

• I april 2012 ble Meld. St. 21 (2011-2012) Norsk klimapolitikk lagt fram for Stortinget. 
Klimameldingen la fram forslag til en rekke nye virkemidler og tiltak i klimapolitikken både 
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internasjonalt og nasjonalt, og sikrer langsiktighet i klimapolitikken. Noen av de viktigste 
tiltakene i klimameldingen er et nytt klima- og energifond, økt CO2-avgift og satsing på 
kollektivtrafikk. Som oppfølging av stortingsmelding ble det inngått en bred enighet på 
Stortinget, hvor alle partier bortsett fra FrP deltok.  

• Det ble i 2009 inngått en avtale mellom Miljøverndepartementet og Norsk Industri om 
reduserte klimagassutslipp i perioden 2008-2012 fra den ikke-kvotepliktige delen av 
prosessindustrien. Fra 2013 vil denne industrien være omfattet av kvotesystemet. 

• Regjeringen innførte skjerpede energikrav i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1. 
februar 2007. Kravene medførte reduksjon i energibehov med 25 prosent og omlegging til 
mer bruk av fornybar energi til oppvarming. I klimameldinga ble det varslet at kravene vil bli 
ytterligere skjerpet til passivhusnivå i 2015 og nesten nullenerginivå i 2020. Det forventes at 
de tiltak som er implementert for å sikre energieffektivitet vil bidra til å utløse omtrent 15 
TWh energisparing i 2020, fra 2010.  

• I løpet av de siste årene har Regjeringen snart gjennomført av nasjonalparkplanen. Pr. april 
2012 er 49 av i alt 54 verneframlegg i nasjonalparkplanen gjennomførte. Bevilgningen til 
nasjonalparker ble økt med 67,9 mill. kroner i statsbudsjettet for 2013.  

• Miljøpolitikken må bygge på kunnskap om naturtilstanden og om kildene til 
miljøproblemene. Regjeringen satser på miljøforskning og på kunnskaps- og 
datainnhenting. Regjeringen foreslår at de samlede bevilgningene til miljøforskning og 
miljøovervåking ble økt til 621,2 mill. kroner i 2013 budsjettet.  Økt satsing på forskning og 
tiltak for å få bukt med rømming og lakselus i oppdrettsnæringa. 

• Oppdateringen av den helhetlige forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten ble lagt 
frem 11. mars 2011 (Meld. St. 10 (2010-2011)). Her ble det blant annet fastsatt nye rammer 
for petroleumsvirksomhet i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten. Regjeringen tar 
sikte på å legge frem en helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen – Skagerrak våren 2013. 

• I Statsbudsjettet for 2013 foreslo Regjeringen en bevilgning på 1 809,1 mill. kroner til 
Naturmangfold og friluftsliv. Dette er en økning på 218,3 mill. kroner sammenlignet med 
saldert budsjett for 2012. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til nytt skogvern med 
111,1 mill. kroner, til 231,1 mill. kroner. Satsingen gjør det mulig å fatte vernevedtak for 
mange områder hvor det alt er inngått avtaler om frivillig vern.  

• I 2011 ble det inngått et bredt forlik i Stortinget om rovviltpolitikken. Rovviltpolitikk er et 
viktig område for mange. At vi nå har fått på plass en langsiktig, stabil rovviltpolitikk er 
positivt. Regjeringen følger opp rovviltforliket i budsjetter og praktisk politikk. Regjeringen 
foreslo i 2013 budsjettet bevilgninger på til sammen 22 mill. kroner til oppfølging av 
rovviltforliket. Midlene skal blant annet gå til Statens naturoppsyn for å styrke ressursene 
ved felling av rovvilt samt naturveiledning knyttet til rovvilt, til økt kompensasjon for 
kommunale fellingslag, til styrking av rovdyrovervåkingen gjennom Rovdata og til en 
beredskapsordning hos fylkesmannen for å redusere responstiden ved saksbehandling av 
rovviltsaker. I tillegg skal noe av midlene gå til et forskningsprosjekt om sørsamisk reindrift. 

• Styrking av allemannsretten gjennomført - endringer i friluftsloven vedtatt 15. juni 2011. 
Lovendringene trådte i kraft 1. januar 2012. Nasjonal handlingsplan for statlig sikrede 
friluftsområder utarbeides i 2011-2012 i samarbeid med fylkeskommuner, kommuner og 
frivillige organisasjoner. 

• Regjeringen forsterker satsningen på å sikre viktige friluftsområder for allmennheten, og 
har i budsjett for 2012 vedtatt å øke tilsagnsfullmakten til Direktoratet for naturforvaltning for 
statlig sikring av friluftsområder med 20 millioner kroner, slik at tilsagnsfullmakten for 2012 
er på 55 millioner kroner. Områder som ligger i nærheten av boligområder og som dermed 
kan brukes av mange, samt landfaste områder i kystsonen med stort befolkningspress, er 
særlig prioritert. 

 
FISKERI- OG KYSTPOLITIKK  
Regjeringens mål er å føre en bærekraftig fiskeripolitikk som sikrer sysselsetting og bosetting langs 
hele kysten.  

• Etter initiativ fra Norge har Fiskeriministerne fra Norge, Sverige og Danmark signerte i 
november 2011 en felles erklæring om forbud mot utkast av fisk i Skagerrak. Utkastforbud i 
Skagerrak er en milepæl i arbeidet med å sikre en bærekraftig forvaltning av landenes 
felles ressurser. Norge fortsetter også arbeidet med et utkastforbud i EU. I 2009 bestemte 
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FAO sin fiskerikomité (COFI), basert på et forslag fra Norge, at det skulle utvikles 
internasjonale retningslinjer for å vinne bukt med problemene knyttet til bifangst og utkast. 

• Regjeringen har styrket midlene til forskning og innovasjon over Fiskeri- og 
kystdepartementets budsjett med 286 mill. kroner i perioden 2009 til 2013, en vekst på 20 
prosent. Av dette skyldes 162 mill. kroner en økning i direkte bevilgninger, mens 124 mill. 
kroner skyldes en økning i eksternfinanisert forskning ved forskningsinstitutter under 
Fiskeri- og kystdepartementet.  

• For første gang er det laget en bred og overordnet strategi for prioriteringene av forskning 
og utvikling på det marine området fremover. Hav21-strategien ”Norge – En havnasjon av 
format” gir råd om hvordan marine forskningsmidler bør innrettes på en best mulig måte for 
økt verdiskaping og bærekraftig vekst i sjømatnæringen. Bevilgninga til MAREANO-
programmet betydelig styrket. Satsing på marin bioprospektering. 

• Regjeringa har fremmet forslag om og fått Stortingets samtykke til å bygge et nytt isgående 
forskingsfartøy. Fartøyprosjektet har ei samla kostnadsramme på i overkant av 1,4 mrd 
kroner, og det er vedtatt en startbevilgning på 75 millioner kroner i 2013-budsjettet. Et nytt 
isgående fartøy vil være viktig for forskingen om klima og miljø i polare strøk og for 
ressurskartlegging i nordområdene. 

• Regjeringens arbeid for å få fjernet straffetoll på norsk laks i januar 2012 har ført frem. 
Norge og EU enige i desember 2009 om ny fiskeriprotokoll for tollfri import av sjømat til EU. 
Økte markedsavgiften for felles markedsføring av norsk sjømat. Etter påtrykk fra deler av 
fiskerinæringa – spesielt fiskersiden – vil markedsavgiften bli økt til samme nivå også for 
annen hvitfisk, pelagisk fisk og reker. I perioden har regjeringa jobba aktivt for økt 
bevissthet rundt sjømatnæringa blant nordmenn. Regjeringa har promotert norsk sjømat i 
en rekke viktige eksportland og deltatt på markedsrelaterte sjømatarrangementer i bl.a. 
Japan, Kina, Russland, Polen, Brasil og Indonesia. 

• En egen ferskfiskordning er lansert som sikrer at mer fisk blir levert fersk, og sikrer økt 
aktivitet i landbasert industri.  

• Regjeringa har på høring flere forslag til endringer som skal sikre at mer fisk landes der den 
opprinnelig var ment å landes. Dette er for å bringe ordningen nærmere intensjonen slik 
den var før 2003, og for å sikre aktivitet og arbeidsplasser knyttet til fiskeindustrien. 
Høringsfristen er 15. februar. 

• Fiskerisamarbeidet med Russland er i perioden styrka. Fiskeriavtalen mellom Norge og 
Russland for 2013 resulterte i en historisk høy torskekvote på 1 million tonn i Barentshavet. 
I internasjonal forstand er det norsk-russiske fiskerisamarbeidet et unikt ressursøkonomisk 
samarbeid. 

• Regjeringen har foreslått tildeling av 45 nye grønne laksekonsesjoner i 2013. 
Konsesjonene skal stimulere til utvikling av tekniske løsninger som en drivkraft for positiv 
endring i næringa. Dette gir muligheter for vekst langs hele kysten, men mest i Finnmark og 
Troms. Regjeringa har lagt til rette for kapasitetsøkning i havbruksnæringa Finnmark og 
Troms i 2011.  

• Regjeringen har initiert en rekke tiltak i kampen mot lakselus og rømming bl.a. ny 
lakselusforskrift fastsatt desember 2012, pålagt samordnet våravlusing, og lagt fram forslag 
til endringer i akvakulturloven som skal bidra til å redusere antall rømminger og minimere 
konsekvensene ved rømming, og skjerping av regelverket rundt teknisk utforming av 
flytende oppdrettsanlegg (ny NYTEK-forskrift). 

 
ENERGIPOLITIKK 
Arbeiderpartiets energipolitikk bygger på nasjonalt eierskap til ressursene, tydelig politisk styring, 
fokus på miljø og teknologiutvikling, og at verdiskapningen skal komme hele folket til gode.  

• Innført felles sertifikatmarked med Sverige med virkning fra 1/1 2012. Målsettingen er at det 
skal bygges ut 26,4TWh ny fornybar energi i våre to land innen 2020. Inntektene fra salg av 
sertifikater gir incentiv til utbygging alle typer ny fornybar el-produksjon. 

• Fastsatt nye retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår i vassdragsreguleringer i 2012. 
Retningslinjene tydeliggjør for alle aktører i en revisjonsprosess hva som forventes i de 
ulike fasene. 

• Videreutviklet Enova som Regjeringens viktigste redskap for å realisere miljø- og 
klimavennlig energiomlegging og for at det skal utvikles ny energi- og klimateknologi. I 



Beretning for perioden 01.01.2011 – 31.12.2012 
 

46 

perioden har det blitt inngått ny avtale om forvaltning av energifondet hvor det er satt som 
mål at Enova skal bidra til energi- og klimaresultater som samlet tilsvarer minimum 6 1/4 
TWh pr år innen utgangen av 2015. Gjennom Energifondet skal Enova bidra til en varig 
omlegging av energibruk og energiproduksjon og utvikling av energi- og klimateknologi. 
Satsingen gjennom Enova er svært omfattende. Tilførselen av årlige midler til Energifondet 
har steget fra i underkant av 750 mill. kroner i 2005 til i underkant av 2 000 mill. kroner i 
2011.  

• Gjennom Forskningsrådet finansiert en rekke forskningsprogrammer for å utvikle ny 
miljøvennlig teknologi for eksempel innen vindmøller og havvind. 

• I nettmeldingen som ble lagt frem i mars 2012 ble de overordnede føringene for utbygging 
og investering i det sentrale overføringsnettet for kraft gitt. Nettutbygging skal gi 
forsyningssikkerhet og bidra til at ny produksjon kommer på markedet. I meldingen er det 
også foreslått endringer i planlegging og konsesjonsbehandling for å øke effektiviteten, 
styrke involvering og tydeliggjøring av de politiske valgene. 

• Gjennom styrking av saksbehandlingskapasitet og effektivisering fått til en betydelig økning 
av gitte konsesjoner. 

• Lagt frem en stortingsmelding om petroleumspolitikken i juni 2011 hvor de overordnede 
føringer for denne sektoren ble lagt. Målet er å dempe fallet i olje og gassproduksjonen 
gjennom fire parallelle aktiviteter: Økt utvinning i modne felt, sette funn i produksjon, lete 
mer og åpning av nye områder. Det er nå høy aktivitet i alle ledd og verdiskapning og 
sysselsetting i sektoren preges av det.  

• I behandlingen av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 
besluttet å gjennomføre en kunnskapsinnhenting for virkningene av petroleumsvirksomhet i 
de uåpnede deler av Nordland VI, Nordland VII og Troms II. Kunnskapen herfra skal kunne 
brukes i en konsekvensutredning. Arbeidet er nå sluttført og rapport er sendt på offentlig 
høring. 

• I petroleumsmeldingen og gjennom konsekvensutredning for Barentshavet Sørøst gjort 
omfattende analyser av, og utformet overordnet politikk for forsyning av gass for innenlands 
bruk. 

• Fortsatt arbeidet med utvikling av teknologi for rensing og lagring av CO2. Verdens største 
testsenter for CO2-rensing ble åpnet på Mongstad i 2012. I tillegg er det satt i gang en 
mulighetsstudie for å identifisere ytterligere lokasjoner for CO2-rensing i Norge. 

 
KULTURPOLITIKK 

• Regjeringen er i rute med målet om at 1 prosent av statsbudsjettet skal gå til kultur innen 
2014. Med budsjettforslaget for 2013 har de samlede overføringene til kulturformål økt med 
om lag 4,9 milliarder. Dette er en dobling fra 2005. 

• Scenekunstformål har samlet fått en økning på vel 900 millioner kroner eller vel 92 prosent 
i løpet av årene 2005-2013. Fra 2012 til 2013 er den foreslåtte økningen tilnærmet 115 
millioner kroner. 

• Den Norske Opera og Ballett flyttet inn i nytt operahus i Bjørvika i 2008. Driftsbudsjettet har 
økt med 318 millioner, fra et tilskudd på 239 millioner kroner i 2005 til 557 millioner kroner i 
budsjettforslaget for 2013. 

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

• Støtten til Frifond er økt, og vi har gitt støtte til opprettelse av mer enn 100 nye 
frivillighetssentraler. 

• En ny ordning for arrangører av danseforestillinger er innført fra 2012. 
• Danse- og teateralliansen ble etablert i 2012. Alliansen skal sikre et antall høyt kvalifiserte 

frilansskuespillere- og -dansere inntekt og opparbeidelse av trygderettigheter, samt 
muligheter til å vedlikeholde og utvikle sin kompetanse utenom oppdrag. 

• Musikkformål har samlet fått en økning på 545,9 millioner kroner i løpet av årene 2006–
2012. Budsjettforslaget for 2013 innebærer en ytterligere økning på 60,1 millioner kroner. 

• Korfeltet er blitt styrket. I 2013 videreføres satsingen med ytterligere 3,7 millioner kroner, 
som blant annet går til utvalgte kor, til ensemblestøtten under Norsk kulturråd og til 
aktivitetsmidler for kor. 
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• Visuell kunst har samlet fått en økning på 172,8 millioner kroner i perioden 2006-2013, 
inklusive en økning på 39,5 millioner kroner i 2013. I tillegg får en rekke museer som har 
kunstsamlinger økte driftstilskudd, og flere investeringstilskudd til bygg, jf. omtale av den 
omfattende strukturreformen på museumsområdet under omtale av museum. 

• Det er lagt fram en egen stortingsmelding om idrett, Meld. St. 26 (2011–2012) Den norske 
idrettsmodellen. 

• For å bidra til økt idrettsaktivitet og bygging av idrettsanlegg har regjeringen startet 
innfasing av ny tippenøkkel slik at idrettens andel av spillemidlene vil utgjøre 64 % i 2015. 

• Innført plattformnøytral mediestøtte. 
• Tidenes frivillighetssatsing gjennom å bevilge 948,2 millioner kroner i momskompensasjon i 

2013.  Ordningen har økt med over 751 millioner kroner siden 2010. 
 
KRIMINALPOLITIKK 
Kriminalitet skaper utrygghet. Å sørge for trygghet i samfunnet er et 
velferdsspørsmål, og et stort offentlig ansvar. Forbrytelser skal oppklares raskt og lovbrytere straffes 
og rehabiliteres. Ofre for alvorlig kriminalitet og pårørende må ivaretas. Regjeringen vil føre en 
helhetlig kriminalpolitikk for å forebygge bedre, oppklare mer og reagere og rehabilitere mer effektivt. 

• Det rekordhøye opptaket på 720 studenter ved Politihøgskolen i 2010, 2011 og 2012 
opprettholdes også i 2013, en tredobling av de lave opptakene under Bondevik II-
regjeringen.  

• Økt politibemanningen. Det er ca. 1 700 flere årsverk i politi- og lensmannsetaten enn da 
regjeringen tiltrådte i 2005. Sørget for at det finnes midler til å ansette de nyutdannede 
politistudentene i budsjettet de siste årene. 

• Regjeringen har kartlagt bemanning og kompetanse i politiet gjennom Politidirektoratets 
rapport ”Politiet mot 2020”.  

• Opprettet 460 nye sivile stillinger i politiet, noe som har frigjort politiutdannet personell til 
operativt arbeid. Dette er nesten halvparten av de 1000 sivile stillingene Politidirektoratet 
anbefaler i rapporten ”Politiet mot 2020”.  

• Justisministeren har satt ned et utvalg som skal legge fram en politianalyse juni 2013.  
• Økt bevilgningen til Kriminalomsorgen med om lag 2 milliarder kroner. For å sikre 

fleksibilitet og samtidig opprettholde et høyt aktivitetsnivå som ivaretar tilsatte og innsatte, 
foreslår Regjeringen å øke kriminalomsorgens driftsbudsjett med 14 millioner kroner i 2013.  

• Økt opptaket til fengselsutdanningen for å sikre tilgang på fagutdannet personell i 
kriminalomsorgen, og startet arbeidet med å få fengselsbetjentutdanningen godkjent til å 
inngå i en grad i høgskolesystemet. Regjeringen foreslår å styrke Kriminalomsorgens 
utdanningssenter med 10 millioner kroner i 2013 til å ta opp en ekstra klasse (om lag 25 
aspiranter) ved Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS).  

• Arbeider med å innføre en tilbakeføringsgaranti for innsatte. I løpet av 2011 ble det 25 
tilbakeføringskoordinatorer.  

• Etablert soning med elektronisk kontroll som et tilbud til domfelte i 10 fylker. Så langt har 
over 3000 domfelte gjennomført straff med elektronisk kontroll, og under 5 prosent av disse 
har blitt overført fengsel etter brudd på vilkår. (Regjeringen foreslår å styrke 
kriminalomsorgen med seks millioner kroner i 2013 til dette formålet. ). I 2013 blir det 
bevilget ytterligere 6 millioner kroner til dette formålet. 

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

• Lagt fram en stortingsmelding om integreringspolitikk i oktober 2012, Meld. St. 6 (2012–
2013) En helhetlig integreringspolitikk 

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

• Økt mottaket av overføringsflyktninger til tilsvarende 1200 plasser i året. I revidert 
nasjonalbudsjett 2011 ble det bevilget midler til en ekstraordinær økning av kvoten for 2011 
med 250 plasser som en følge av flyktningsituasjonen i Nord-Afrika. 
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• Lagt frem melding til Stortinget om Barn på flukt. Meldingen ser på situasjonen både for 
enslige, mindreårige asylsøkere, og for barn som forlater hjemlandet sammen med sine 
foreldre eller andre omsorgspersoner.  

• Det ble i 2011 avsatt midler til å utvikle obligatoriske avsluttende prøver i norsk og 
samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Arbeidet med å utvikle digitale prøver i norsk 
og i samfunnskunnskap videreføres i 2012.  

• Utvidet rett og plikt til norskopplæring for voksne innvandrere fra 300 til 600 timer fra 2012.  
• Et prosjekt med direkteplassering av enslige mindreårige asylsøkere gjennomføres i 

perioden høsten 2011 til sommeren 2013. Prosjektet prøver ut bosetting til en kommune 
direkte fra transittmottak for å redusere barnas oppholdstid i mottak og redusere antall 
flyttinger. En evalueringsrapport legges frem i 2013.  

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

• Følger opp forlik om forholdet mellom stat og kirke. 
• Trappet opp bevilgningen til kirkens trosopplæring til 203 millioner kroner i 2012, med 

forslag om 234,2 millioner kroner i 2013.  
• Bevilget 5 millioner kroner til nye prestestillinger på 2011 budsjettet, om lag 8 nye 

prestestillinger. 
• Den samlede investeringsramme for statlig rentekompensasjon til istandsetting av 

kirkebygg er utvidet fra 500 millioner kroner i 2005 til 3,35 milliarder kroner i 2012.  
• Gjennomført endringer i gravferdslovgivningen for bedre å ivareta minoriteter. 
• Nedsatt Stålsett – utvalget for en gjennomgang av statens tros – og livssynspolitikk. 

Utvalgets forslag vil bli behandlet i løpet av 2013. 
• Bevilget 10 millioner kroner til livssynsnøytrale sermonirom.  

 
ARBEIDERPARTIETS STORTINGSGRUPPE 
 
STORTINGSGRUPPAS STYRE 
Stortingsgruppas styre hadde pr. 1.1.2011 følgende sammensetning: 
 
Arbeidsutvalg: 
Leder: Helga Pedersen  
Nestleder: Martin Kolberg  
Medlem: Gunn Olsen  
Medlem: Arild Stokkan-Grande  
Øvrige medlemmer av styret: 
Anette Trettebergstuen, Eirin Sund, Gunn Karin Gjul,Torgeir Micaelsen, Thomas Breen, Jan Bøhler, 
Marianne Aasen, Ingalill Olsen,Terje Aasland, Anne Marit Bjørnflaten og Svein Roald Hansen. 
Følgende tiltrer styret: 
Stortingspresident Dag Terje Andersen, 3. visepresident Marit Nybakk, innpisker Ingrid Heggø 
 
I Helga Pedersens foreldrepermisjon fra 9.2.2011 til 17.6.2011, fungerte Martin Kolberg som 
parlamentarisk leder. Gunn Karin Gjul var parlamentarisk nestleder i denne perioden. Marianne 
Martinsen har vært medlem av Arbeidsutvalget i Gunn Olsens sykefravær. Thomas Breen erstattet 
Tore Hagebakken 15.11.2011. 
 
Pr.1.1.2011 hadde Arbeiderpartiet følgende tillitsvalgte i Stortinget: President Dag Terje Andersen, 3. 
visepresident Marit Nybakk, Sekretær Tor Arne Strøm. 
 
SEKRETARIATET 
Pr. 1.1.2011 var følgende ansatt: Øyvind Slåke, sekretariatsleder, Solveig Torsvik, 
sekretariatsnestleder, Anne Odden, informasjonsleder. Politiske rådgivere Svein Dybing, Marianne 
Seip, Jardar Flaa, Kai Aspheim, Eli Anne Glomseth Hole, Stian Simensen, Stian Grøthe, Silje 
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Grytten, Margrete Cappelen, Gunn Lyngvær, Elin Heio Kobro, Odd Steinar Åfar Viseth, Kjetil Hestad, 
Anne Cathrine Berger, Ole Kristian Vefferstad, Jo Heinum, Ivar Ole Brun, Siri Holland, Ingunn Yssen, 
Harald Jacobsen, Amund Vik, Astrid Bergmål, Tarjei Skirbekk.  
 
Informasjonsrådgivere: Eva Amble Larsen, Thomas N. Strandberg, Sarah F. Pierstorff, Per Gunnar 
Dahl, Aud Hegli Nordø, Bernt Sønvisen. 
  
Førstekonsulenter: Kari Vikersveen, Torill Wivegh, Tove Thorstensen, Turid Hellgren, Kirstin 
Bjørsvik, Marina Rove Nilsen, Tone Hansen, Gro Aakervik, Ingjerd Eng, Line Engebretsen, Reidun 
Steimler, Anne Weimoth, Inger Næss Solberg, Jørn Nygren, Wenke Jaklin, Vigdis H. Bjørnsdatter. 
Administrativ koordinator Vera Eriksen. 
 
I perioden fram til 31.12.2012 ble følgende ansatt: Personal- og administrasjonssjef Ann-Cathrin 
Becken, Ann Christel Johnsgaard, Gry Haugsbakken, Jon Bakkerud, Marte Ingul. 
 
I perioden har følgende vært ansatt i engasjement, vikariat, hospitant eller som trainee: Ståle Grøtte, 
Synnøve Brenden, Jan Christian Vestre. Anders Kambo Tangerås, Ellen Eriksen, Kristian Kirkerud, 
Knut Thonstad, Erik Dåstøl Langeland, Katinka Riksfjord Sporsem, Sindre Kvil, Øyvind Arum, Jonas 
Spildrejordet, Oda Amanda Malmin, Line Tresselt, Birgit Skarstein, Nils Kristen Sandtrøen, Ketil 
Vevle, Aksel Braanen Sterri. 
 
Følgende har sluttet i perioden: Ola B. Mannsåker, Shoaib Karim Naeem, Odd Steinar Åfar Viseth, 
Pål Martin Sand, John Trygve Tollefsen, Trygve T. Svensson, Ann Christel Johnsgaard, Torbjørn 
Giæver Eriksen, Ragnhild Mathisen, Anne Cathrine Berger,  
Dødsfall: Ivar Ole Brun og Kai Aspheim. 
 
Følgende er i permisjon: Marthe Scharning Lund, Rita Skjærvik, Halvard Ingebrigtsen, Jon Reidar 
Øyan, Kjetil Hestad, Eirik Øwre Thorshaug, Silje Grytten, Stian Grøthe, Marit Brenli, Nina Yong 
Kviberg. 
 
 
22. JULI 2011 
22-juli-tragedien i 2011 har i stor grad preget Stortingsgruppen. Vi vil for alltid minnes tragedien som 
en mørk dag i norsk historie. 77 mennesker ble drept på Utøya og i Regjeringskvartalet. Mange ble 
kritisk og alvorlig skadet. Terroren var et politisk angrep mot Arbeiderpartiet og dets ungdom. Det var 
også et angrep på norske verdier som hele folket sluttet opp om.  
 
To fra Stortingsgruppa var med på Utøya-leiren og overlevde terroren: Stortingsrepresentant Stine 
Renate Håheim fra Oppland fylke og politisk rådgiver Jan Christian Vestre. Uten den heltemodige 
innsatsen fra de som var på plass både i Oslo og ved Utøya kunne terroren hatt enda flere ofre. 
Regjeringskvartalet ble sterkt skadet, men landets styre ble ikke ødelagt. 
 
Mange av gruppas medlemmer og ansatte ble engasjert og hjalp til i tiden etter terroren. 
 
12.august 2011 oppnevnte Regjeringen en uavhengig kommisjon for å gjennomgå og trekke lærdom 
fra angrepene på regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011: 22.juli-kommisjonen 
 
10. november 2011 redegjorde daværende justisminister, Knut Storberget og forsvarsminister Grete 
Faremo for Stortinget. Redegjørelsene ble behandlet av Den særskilte komite som ble nedsatt av 
Stortinget, den såkalte 22. juli-komiteen. Komiteen kom fram til en enstemmig innstilling og fremmet 
15 tilrådinger. 
22. julikommisjonen la fram sin rapport 13. august. 
 
28. august 2012 redegjorde Statsministeren og Justis- og beredskapsministeren for Stortinget om 
Regjeringens oppfølging av 22. juli-kommisjonens rapport.  Redegjørelsene blir behandlet av 
Stortingets kontroll og konstitusjonskomite. Det blir avgitt innstilling tidlig i 2013. 
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ARBEID OG SOSIAL 
Til tross for finanskrisa har Norge rekordhøy sysselsetting og Europas laveste arbeidsledighet. I juni 
2012 ble Norges første Arbeidslivsmelding vedtat. Meldinga viser at norsk arbeidsliv er i 
verdensklasse. Enkelte bransjer preges av til dels store innslag av ufrivillighet, useriøsitet og 
utstøtning. Arbeidslivmeldinga peker på flere tiltak for å få bukt med denne utviklingen som sendes 
på høring og vil bli iverksatt. 
 
Kampen mot sosial dumping har vært en av de store satsningene. EØS-arbeidstakerloven om fri 
bevegelse av arbeidstakere innen EØS-området, er innført i norsk rett. Vikarbyrådirektivet, sammen 
med en tiltakspakke for å sikre skikkelige arbeidsforhold for vikarer og innleid arbeidskraft,  samt 
innføringen av godkjenningsordningen for renholdsbedrifter,  er noen av flere tiltak som ble vedtatt og 
iverksatt. Arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven er endret for å sikre likebehandling ved utleie av 
arbeidstakere. 
 
Norge har nå det laveste sykefraværet på 10 år (fra vi begynte å måle) og privat sektor har nådd 
målene som ble satt i IA-avtalen.Selv om vi har lav arbeidsledighet i Norge, er ledigheten blant 
ungdom dobbelt så høy som ledigheten forøvrig. Vi har derfor laget et Ungdomsløft: En 
ungdomsgaranti. En garanti som gir jobbsøkende ungdom en egen kontaktperson hos NAV. En 
garanti som gir den unge rett til å  delta i utarbeidelsen av en aktivitetsplan innen en måned. 
Ungdomsløftet gjelder fra 1. januar 2013. 
 
Jobbstrategien, satsningen på å inkludere flere mennesker med funksjonshemninger i arbeidslivet, 
fortsatte i 2012 og videreføres i budsjettet for 2013. NAV har stadig vist bedre resulater. 
Saksbehandlingstidene går ned. Det brukes mer tid på å få folk i jobb fremfor papirarbeid. I budsjettet 
for 2013 ble det vedtatt en storsatsning og start av modernisering av IKT i NAV.  
 
Ny uføretrygd og alderspensjon til uføre med  mulighet til å kombinere arbeid og trygd fleksibelt, er 
vedtatt og trer i kraft i 2015. Nye regler om oppfølging av sykmeldte skal bidra til å redusere 
sykefraværet. Det er vedtatt sanksjonsregler overfor arbeidsgiver, arbeidstaker og sykmelder. 
 
Reglene om pleiepenger er bedret. Den praktiske oppfølgingen av trygdebilordningen og hvem som 
kan innvilges stønad til gruppe-2-biler,  er bedret. 
Arbeidet mot trygdemisbruk er intensivert og grensen for tilbakekreving av feilutbetalinger er hevet for 
å konsentrere oppfølgingsarbeidet om de viktige sakene. 
 
Vi har reist debatter som viser at Norsk arbeidsliv ville vært betydelig annerledes dersom vi hadde 
hatt en Høyre-Frp regjering enn en rød-grønn regjering. Med mer bruk av midertidig ansatte og 
handlingslammelse i kampen mot sosial dumping 
 
HELSE OG OMSORG 
Regjeringen har lagt fram en melding om rusmiddelpolitikken. Den skal behandles i februar 2013. 
Forrige Stortingsmelding på området var en ren narkotikamelding. Det er stor tilslutning til meldinga 
ute. Diskusjonstemaer har vært skjenketider og rusbehandlingsplasser. 
 
Regjeringen har i sitt arbeid med å gjøre helsetjenestene til verdens beste, lagt fram to 
stortingsmeldinger høsten 2012: Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenestene og 
Digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren. 
 
Samhandlingsreformen, som ble innført fra 2012, vil være en viktig reform for å sikre bedre 
koordinerte og helhetlige tjenester. Samtidig vil reformen gi økt fokus på å forebygge helseplager hos 
folk i alle aldre. Ny nasjonal helseplan følger opp reformen. 740 millioner kroner er  bevilget til 
oppfølging av formen i 2012. Stortinget har bestemt de rettslige og økonomiske virkemidlene som 
skal til for å nå målene med reformen, blant annet gjennom helse- og omsorgstjenesteloven som 
trådde i kraft fra 1. januar 2012. Ny folkehelselov trådte i kraft januar 2012..  
 
Det arbeides kontinuerlig med å styrke omsorgstjenestene. Vi ser en jevn innfasing av måltallet på 12 
000 heldøgns omsorgsplasser. Det ble gitt 1500 nye tilsagn til heldøgns omsorgsplasser i 2012. 
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I 2011 ble det etablert veiledende forløpstider for kreftbehandling. Helsetjenestene er gått fra å være 
middels på overlevelse til å bli blant de beste i verden. Det handler om å spisse fagmiljøer , forskning 
og omstilling. Det er bevilget 100 mill kroner til rekonstruksjon av bryst. Stortingsgruppa har vedtatt å 
gå inn for eggdonasjon, assistert befruktning for enslige, tidlig ultralyd samt mindre endringer. 
 
Vi har bidratt til å reise debatter for å synliggjøre forskjellen mot Høyre og gjenreise tilliten på 
helseområdet. 
 
ØKONOMI OG FINANS 
STATSBUDSJETTET FOR 2012 
Budsjettet ble lagt fram i en tid hvor aktiviteten i fastlandsøkonomien hadde steget i syv kvartaler på 
rad etter tilbakeslaget i 2009, og ble anslått til 2,8 pst. for 2012. Ledighetsnivået i Norge lå på om lag 
3¼ pst., klart lavere enn gjennomsnittet for de siste 20 årene, og langt lavere enn i de fleste 
industriland. Internasjonalt hadde finanskrisen gått over i en statsgjeldskrise i flere europeiske land, 
og vekstanslagene var lave. Rentenivået i Norge og internasjonalt var fortsatt på et lavt nivå. 
Hensynet til konkurranseutsatt næringsliv og de langsiktige finansielle utfordringene knyttet til en 
aldrende befolkning tilsa en innstramming i budsjettpolitikken. Det ble derfor lagt opp til en 
oljepengebruk som var 2,4 mrd. kroner under 4-prosentbanen. Budsjettet ble anslått å virke om lag 
nøytralt på økonomien.  
 
De viktigste satsningene i Statsbudsjettet for 2012 var å sikre verdiskapning og sysselsetting, og å 
styrke fellesskapsløsningene innen helse, omsorg, skole og barnehage. Det ble bevilget 674,4 
millioner kroner til utgifter som følge av angrepene 22. juli, i hovedsak knyttet til økte ressurser til 
politi- og påtalemyndighet, voldsoffererstatning, psykososial oppfølging i kommunene og sikring og 
rehabilitering av skadede bygninger.. Kommunesektorens samlede inntekter ble økt med om lag 5 
milliarder kroner. Sykehusenes økonomi ble styrket slik at pasientbehandlingen kunne økes med om 
lag 1,4 prosent. Det ble gitt tilsagn om tilskudd til 1 500 flere sykehjems- og omsorgsplasser. 
Bevilgningene til veg og jernbane ble økt med henholdsvis 1,2 milliarder kroner og om lag 1 milliard 
kroner. Andre satsninger ble gjort på utdanning (2600 flere studieplasser, 1000 nye studentboliger), 
miljø- og klima (tiltak mot avskoging i utviklingsland, kjøp av klimakvoter, omlegging av bilavgifter, 
styrket kollektivtrafikk og jernbaneutbygging, støtte til fornybar energi og energieffektivisering, samt 
sikring av naturmangfoldet), barnehager og kulturløftet. 
 
SKATTE- OG AVGIFTSOPPLEGGET 
Regjeringens mål for skatte- og avgiftspolitikken er å sikre inntekter til fellesskapet, bidra til mer 
rettferdig fordeling og et bedre miljø, fremme verdiskapning og sysselsetting i hele landet og bedre 
økonomiens virkemåte. Skattenivået ble holdt om lag uendret, men det ble foretatt enkelte 
justeringer, bl.a. oppfølging av «Evaluering av skattereformen 2006», økt bunnfradrag i 
formuesskatten, start på utfasing av særfradraget for store sykdomsutgifter og økt avskrivningssats 
for bygg og anlegg med kort levetid.  
 
STATSBUDSJETTET FOR 2013 
Norsk økonomi er preget av markant oppgang (om lag 3,4 pst.), understøttet av høy oljepris og lav 
rente. Sysselsettingen vokste raskere enn ventet og arbeidsledigheten var lav (om lag 3,1 pst.). 
Kontrasten til situasjonen for de fleste av våre handelspartnere var stor. Kombinasjonen av store 
budsjettunderskudd, høy ledighet og lav økonomisk vekst gjorde situasjonen krevende i mange land. 
På denne bakgrunn la Regjeringen opp til et om lag nøytralt budsjett for 2013, det vil si at bruken av 
oljeinntekter vokser om lag i takt med verdiskapingen i fastlandsøkonomien. Oljepengebruken ble 
lagt til om lag 26 milliarder kroner under 4-prosentbanen. Norges Bank reduserte styringsrenten til 
1,5 pst. i mars 2012 og den ble siden holdt uendret.  
 
I budsjettforslaget for 2013 prioriterte Regjeringen samferdsel, forskning, samfunnssikkerhet og 
beredskap. Kommunesektorens inntekter fikk en realvekst på 6,8 milliarder kroner, herunder 5 
milliarder kroner i økte frie inntekter. Bevilgningene til veg-, jernbane- og kystformål under Nasjonal 
transportplan ble økt med 3,4 milliarder kroner, og planrammen for 2010-2013 ble overoppfylt med 
1,5 milliarder kroner. Sykehusene fikk reelt 1,95 milliarder kroner mer til drift, tilsvarende vel 2 
prosent fullfinansiert vekst til pasientbehandling. Samfunnssikkerheten og beredskapen ble betydelig 
styrket, blant annet gjennom økte bevilgninger til dagens redningshelikoptre slik at beredskapen kan 
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opprettholdes fram til nye redningshelikoptre er på plass, økte bevilgningene til IKT i politiet og til 
ansettelser av nyutdannede polititjenestemenn samt at Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap og Justis- og beredskapsdepartementet ble styrket. Av andre satsninger nevnes tilskudd 
til 1750 heldøgns omsorgsplasser, 3 250 flere studieplasser og bygging av 1000 nye studentboliger, 
1 pst av BNI til bistand, videreføring av kulturløftet og IKT-modernisering. 
 
SKATTE- OG AVGIFTSOPPLEGGET 
Regjeringens mål for skatte- og avgiftspolitikken er å sikre inntekter til fellesskapet, bidra til mer 
rettferdig fordeling og et bedre miljø, fremme verdiskapning og sysselsetting i hele landet og bedre 
økonomiens virkemåte. Skatteløftet ble videreført. Ligningsverdiene av næringseiendom og 
sekundærbolig ble økt fra 40 til 50 prosent av anslått markedsverdi, samtidig som bunnfradraget i 
formueskatten ble økt fra 750 000 kroner til 870 000 kroner. Sektoravgifter og overprisede gebyrer 
ble redusert med om lag 565 
Av andre større saker på finansfeltet har vi behandlet en evalueringsmelding av skattereformen 
2006, samt Fordelingsmeldingen. Begge meldingene viser at regjeringen har lyktes med å skape et 
mer rettferdig og omfordelende skattesystem. 
 
Finansfraksjonen har bidratt til å løfte flere politiske debatter hvor det er forskjeller mellom oss og 
høyresiden. Det kanskje beste eksemplet er formuesskatten, hvor høyrepartiene nå nærmest har 
avlyst å fjerne den. Offentliggjøring av og åpenhet om skattelistene og partistøtte har vært hektet på 
formuesskattedebatten.  
 
KOMMUNAL- OG FORVALTNING 
Både i 2011 og 2012 økte overføringene til kommunesektoren. Totalt i perioden 2005-2012 har 
kommunesektorens samlede inntekter økt med 62 mrd. kroner. Det er nå mer enn 50.000 flere 
årsverk i kommunesektoren enn i 2005. 
Stortingsmeldingen «Gode bygg for eit betre samfunn» om bygningspolitikken ble behandlet i 
Stortinget høsten 2012. Det skal bli enklere å endre på bygg, sette opp garasjer etc. 
Boligpolitikk har også vært et sentralt tema for fraksjonen i perioden. Arbeiderpartiets 
stortingsgruppes boligutvalg laget en rapport med forslag som skal sørge for at det bygges nok 
boliger. Dette var et viktig forarbeid til regjeringens varslede stortingsmelding om boligpolitikken. 
Stortingsmeldingen om forholdet mellom stat og kommune er også behandlet i perioden. 
 
INNVANDRING OG INTEGRERING 
Siden 2006 har folketallet i Norge vokst med i alt 413 000. Folketallet har fortsatt å øke, grunnet 
rekordhøy innvandring. Det å søke jobb her er den vanligste grunnen. I perioden 2011-2012 kom 64 
prosent av dem som innvandret til Norge fra et annet europeisk land.  Innføringen av ny 
Utlendingslov fra 1.januar 2010, har bidratt til et mer oversiktlig regelverk som gjør det lettere for 
både arbeidstakere og arbeidsgivere. 
 
En konsekvent, rettferdig og rettssikker flyktning-  og asylpolitikk har bidratt til nedgang i antall 
asylankomster. For 2011og 2012 har antall ankomster av asylsøkere holdt seg stabil. Mest 
oppmerksomhet har likevel behandlingen av en egen stortingsmelding om barn på flukt fått. Sentrale 
temaer der var at innvandringspolitiske hensyn kan tillegges mer vekt enn hensynet til barns 
beste.Dette er ikke i strid med Fns barnekonvensjon. Det har gjennom budsjettprioriteringer blitt 
understreket å effektivisere saksbehandlingen i utenlandssaker.  
 
Utarbeidelsen av en tydelig plattform for integreringen av innvandrere har vært en prioritert oppgave i 
perioden. Gruppa har lagt vekt på å følge opp punkter i Landsmøtet sitt vedtak i arbeidet. Stortinget 
har mottatt en ny melding om helhetlig integering-mangfold og fellesskap som blir behandlet i 2013. 
Regjeringen har økt satsene for introduksjonstilskuddet og styrket kommunenes muligheter for en 
god og aktiv integreringspolitikk basert på plikter og rettigheter. Retten til språkopplæring er utvidet 
fra 300 til 600 timer.  
Det er utfordring å få kommunene til å bosette flyktninger som har fått asyl. For mange blir sittende i 
mottak uten at integreringsarbeidet kan starte.  
 



Beretning for perioden 01.01.2011 – 31.12.2012 
 

53 

KIRKE- UTDANNING OG FORSKNING 
Siden 2011 har vi fortsatt satsingen på kvalitet og læring i skolen. På barneskolen har vi innført en 
gratis frivillig kulturskoletime ukentlig i ett av de fire første årene på skolen. Vitensentre og 
Newtonrom har fått økte bevilgninger som et ledd i å styrke matematikk og naturfag i opplæringen. 
 
Ungdomstrinnet er blitt styrket betraktelig, bl.a. gjennom nye valgfag på 8. og 9. trinn, 600 nye lærere 
i årets budsjett og etter- og videreutdanning av lærerne i basisfagene. Ny Giv videreføres med 
hovedvekt på å sikre oppfølging av de svakeste elevene i siste del av 10. trinn. I 
rentekompensasjonsordningen for bygg er investeringsrammen utvidet for å sikre godt skolemiljø.  
 
Antall læreplasser har økt de siste par årene. I 2012 underskrev organisasjonene i arbeidslivet og 
regjeringen; Samfunnskontrakten, for å sikre at partene arbeider for å skaffe læreplasser på sine felt. 
Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) styrker grunnleggende ferdigheter blant voksne i arbeidslivet, 
og fikk økte bevilgninger i 2012 med videreføring i 2013.   
 
Siden 2011 er det kommet mer enn 14 000 nye studenter på universiteter og høyskoler. Flere enn 
noen gang får tilgang til høyere utdanning. Institusjonene er også styrket bl.a. gjennom 
grunnskolelærerutdanning og videreføring av bevilgningene til samarbeid, arbeidsdeling og 
konsentrasjon. 
 
Lik rett til utdanning, uavhengig av økonomisk og sosial bakgrunn, er avgjørende for Arbeiderpartiet. 
Satsningen på bygging av studentboliger fortsetter. Det bygges 1000 nye enheter hvert år. 
Ordningen med gradert sykestipend som ble opprettet etter 22. juli 2011, videreføres. Studenter som 
blir delvis sykemeldte skal ikke får høyere gjeldsbyrde enn andre studenter.  
 
I regjeringsperioden har bevilgningene til forskning og utvikling hatt en realøkning på 32 prosent; 
bevilgningene til forskning har økt 2,5 ganger så mye som budsjettet i sin helhet. Dette er et historisk 
løft. Klimaforskning er tilgodesett med 47 mill. i budsjettet for 2013, bl.a. til start av nytt 
forskningsfartøy i Arktis. Samfunnssikkerhet og beredskap er også betydelig styrket. Vi satser der vi 
er gode og løfter forskning av høy kvalitet: I 2013 er det utpekt ti nye sentre for fremragende 
forskning. Tre sentre for fremragende utdanning er opprettet. 
 
I perioden er tre stortingsmeldinger lagt frem: «Utdanning for Velferd» om velferdsstatens yrker, 
«Motivasjon – mestring – muligheter» om ungdomstrinnet og «Læring og fellesskap» om tidlig 
innsats og læringsmiljø. Til våren kommer to stortingsmeldinger på feltet: Evaluering av 
Kunnskapsløftet og forskingsmeldingen.  
 
Kirkeforliket ble vedtatt i 2008. Et hovedelement i den politiske avtalen var at det skulle igangsettes 
en kirkelig demokratireform som ga kirkens valgte organer en sterkere demokratisk legitimitet og 
forankring hos kirkemedlemmene. Følgelig ble Kirkeloven endret i 2012, og samme år fikk Kirkerådet 
i oppgave å tilsette biskoper.  Bispedømmerådet tilsetter nå proster.  
 
Regjeringen følger opp trosopplæringsreformen gjennom økte bevilgninger. Det settes av flere 
hundre millioner kroner til opprustning av kirkebygg, og det ansettes flere prester. Et pilegrimssenter 
er opprettet i Trondheim.  
 
Stålsett-utvalget har foretatt en gjennomgang av statens tros- og livssynspolitikk og fremmet forslag 
som kan bidra til å skape en mer helhetlig politikk på feltet. Dette vil bli behandlet i 2013.  
 
JUSTIS 
Vår justispolitikk skal bidra til mer trygghet, mindre kriminalitet og god rettssikkerhet. Derfor fikk vi en 
kraftig satsing på justisområdet, både i  2011 og i 2012. 
 
Politi- og påtalemyndigheten ble styrket med 696 millioner kroner i 2012. Justisbudsjettet for 2013 ble 
styrket med ytterligere med 713,1 millioner kroner. I tillegg ble det bevilget 1,5 milliarder til nødnett for 
2012 og 1,2 milliarder for 2013, samt gjort milliardinvisteringer i nye redningshelikoptre.  
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Vi ser tydelig de positive resultatene av en aktiv og helhetlig justispolitikk med mer politikraft, færre 
lovbrudd, flere fengselsplasser, kortere soningskø og et mer effektivt domstolsapparat. 
Rettssikkerheten til barn og ofre for voldtekt og vold i nære relasjoner er styrket etter at Regjeringen 
tiltrådte i 2005. blant annet ved at Det er blant annet opprettet åtte barnehus, 
familievoldskoordinatorer i samtlige politidistrikt, voldtektsgruppe på Kripos. Det er også vedtatt 
straffeskjerpelser for voldtekt, sedelighetsforbrytelser, drap og vold.   
 
22. juli-kommisjonens rapport viste at det var behov for forbedringer innenfor redning og beredskap.  
Med bakgrunn i denne rapporten har vi iverksatt store satsninger på redning og beredskapsområdet. 
Oppfølgingen av terrorangrepet 22. juli 2011 har stått sentralt for justisfraksjonens arbeid i 2011 og 
2012. Justisfraksjonen har deltatt aktivt i Stortingets oppfølging av 22. juli på justis- og 
beredskapsområdet. Heriblant nevnes deltagelse i Den særskilte komité til å behandle redegjørelse 
fra justisministeren og forsvarsministeren i Stortingets møte 10. November 2011 om angrepene 22. 
Juli. 
 
I budsjettet for 2013 har vi videreført budsjettløftet for politiet. Vi har økt bemanningen, videreført 
opptaket til politihøyskolen, bevilget midler til å fornye IKT-systemet i og til arbeidet med nye 
straffesakssystemer, samt bevilget midler til lederutvikling. Videre er det bevilget midler til 
planlegging av et nytt beredskapsenter for politiet ved Alnabru i Oslo. Bevilgninget til Politiets 
sikkerhetstjeneste er økt.  
 
Da den Rødgrønne regjeringen tiltrådte i 2005, sto om lag 3.000 straffedømte i soningskø. Siden da 
er det gjennomført en rekke tiltak for å øke kapasiteten i kriminalomsorgen. Soningskøen er på vei 
ned.  Vi har lagt stor vekt på å gi soningen et bedre innhold i form av arbeid og utdanning. 
Situasjonen er betydelig bedret gjennom etablering av skoleavdelinger og bibliotek i alle fengsler. 
 
Vårt mål er at barn og ungdom under 18 år ikke skal sitte i fengsel. Derfor sørget vi i 2011 for en 
rekke lovendringer for å bedre unge lovbryteres rettsstilling ved pågripelse, varetektsfengsling, 
fastsettelse av tilpasset straffereaksjon og tilpasset straffegjennomføring. Vi innførte en egen 
ungdomsstraff, hvor sosial kontroll, gjennom tett oppfølging, skal erstatte fengselets fysiske kontroll.  
 
Innsatsen mot overgrep og vold i nære relasjoner har stått sentralt for justisfraksjonen. Tiltak på dette 
området berører flere fraksjoner. Det er derfor opprettet en tverrfraksjonell gruppe i stortingsgruppa. 
 
NÆRING 
Regjeringen fører en aktiv næringspolitikk og Norge er et godt land å drive næringsvirksomhet i. 
Gjennom trygg økonomisk styring og en aktiv næringspolitikk legges det til rette for 
konkurransedyktige og forutsigbare rammevilkår for norske bedrifter. Høsten 2012 er tallet pål 
sysselsatte det høyeste noen gang, og flere bedrifter etableres og færre avvikles. For 
eksportindustrien er imidlertid situasjonen utfordrende, påvirket av den svake utviklingen på 
eksportmarkedet. 
1. juni 2011ble Eierskapsmeldingen behandlet (Meld. St. 13 (2010-2011 Aktivt eierskap ).  Det ble 
der slått fast at staten skal være en aktiv, langsiktig og profesjonell eier, og at staten vil opprettholde 
det statlige eierskapet på om lag samme nivå som tidligere. Statens prinsipper for god eierstyring 
ligger fast, med ansvarsdelingen mellom styre og eier som et bærende element. Stortinget sluttet seg 
også til at statens retningslinjer for lederlønn og pensjonsytelser strammes inn.  Det ble også gitt 
fullmakt til at staten kan selge sine aksjer i SAS, Secora og Entra. Ved et eventuelt salg eller 
børsintroduksjon av Entra skal stortingsgruppa forelegges saken før endelig beslutning tas.   
Gjennom behandlingen av eksportkredittloven ga Stortinget i juni 2012 støtte til opprettelsen av 
Eksportkreditt Norge. Dette er et svært viktig virkemiddel for norsk næringsliv. Selskapet vil sikre et 
robust og konkurransedyktig eksportfinansieringstilbud for norsk næringsliv. Lånene gis av staten, 
slik at kundene vil være sikret lån også i situasjoner hvor kapitalmarkedene ikke fungerer.   
Av andre viktige næringspolitiske saker nevnes også «Verktøy for vekst», St.meld. nr. 22 (2011-
2012), som ble behandlet i Stortinget torsdag 14. juni. Her legges det rammer for den videre utvikling 
av Innovasjon Norge og SIVA. Det ble også varslet at det skal opprettes inntil seks nye 
landsdekkende såkornfond.   
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Det vises også til at Stortinget i perioden har ratifisert en rekke bilaterale frihandelsavtaler, som har 
som mål å øke verdiskaping og sysselsetting i Norge. Norge har sammen med medlemsstatene i Det 
europeiske frihandelsforbund (EFTA) i dag undertegnet 24 frihandelsavtaler med i alt 33 land. 
Regjeringen arbeider for å opprettholde et levende landbruk i hele landet og å sikre utøverne 
inntektsutvikling og sosiale vilkår som andre grupper. På det landbrukspolitiske området er to 
jordbruksoppgjør behandlet og vedtatt, der kursendringen vi har hatt etter Regjeringsskiftet fortsetter.    
Stortinget behandlet 12.4.2012. Meld. St. 9 (2011-2012) om landbruks- og matpolitikken 
«Velkommen til bords» som legger rammene for landbrukspolitikken i kommende år. Det er der bl a 
fastsatt ambisiøse mål om å øke matproduksjonen i takt med en økende befolkning basert på norske 
ressurser.  
Fiskeri- og havbrukspolitikken vår skal bidra til langsiktig miljømessig forsvarlig verdiskaping for hele 
samfunnet og samtidig bidra til rettferdig fordeling av ressursene.  I forbindelse med 
budsjettbehandlingen i desember 2012 ble det vedtatt å legge til rette for ytterligere vekst innen 
havbruksnæringen.  I den forbindelse ble det etablert en ny ordning med 45 grønne laksekonsesjoner 
som skal tildeles i  2013. Dette vil kunne skape en positiv utvikling for hele næringen, og stimulere til 
utvikling av tekniske løsninger .  
Stortinget har også vedtatt ordninger for garantier og  likviditetslån  for å legge til rette for 
førstehåndsomsetningen  av fisk, og for å unngå at mottaket av fisk stopper opp.  
 
ENERGI- OG MILJØ 
De siste to årene har vi tatt store skritt i energi og miljøpolitikken. Vi har styrket 
forsyningssikkerheten, økt kraftproduksjonen, avklart viktig politikk i Nordområdene, presentert en 
ambisiøs klimapolitikk og inngått forlik i Stortinget om den, styrket petroleumspolitikken, og inngått 
rovviltforlik. I løpet av de siste to årene har vi også kommet store skritt nærmere gjennomføring av 
nasjonalparkplanen. Pr. april 2012 er 49 av i alt 54 verneframlegg i nasjonalparkplanen 
gjennomførte. 
 
I klimapolitikken legger St.Meld 21 (2011-2012) Norsk klimapolitikk rammene for en ambisiøs og 
langsiktig klimapolitikk både i Norge og internasjonalt. Klimaforliket ble  etablert. Det var tverrpolitisk 
enighet om klimameldingen – hvor alle partier, bortsett fra FrP,deltok.  
 
1.1.2012 startet el-sertifikatmarkedet som vi deler med Sverige. Dette vil legge til rette for produksjon 
av til sammen 26,4 TWh, 13,2 TWh i Norge. Nettmeldingen og Statnetts investeringsplan for 
kraftnettet gir store investeringer i nett. Slik unngår vi regionale prisforskjeller og hindrer store 
pristopper slik vi har sett de siste årene.  
 
Vi har også inngått forlik om rovviltpolitikken. Her var alle partiene med. Rovviltforliket legger 
rammene for rovviltpolitikken i årene som kommer. Det viderefører den todelte målsetningen i 
rovviltpolitikken, øker uttaket av rovvilt med skadepotensial, og fokuserer på avbøtende og 
konfliktdempende tiltak.  
Regjeringens petroleumsmelding legger grunnlaget for fortsatt utvikling i petroleumsnæringen. Også i 
denne perioden har Stortinget vedtatt oppdateringen av forvaltningsplanen for Lofoten og 
Barentshavet. Denne forvaltningsplanen legger premissene for videre vekst i næringslivet i Nord-
Norge, gjennom videre utvikling av petroleumsnæringen i Nord, og gjennom klargjøring av forholdet 
mellom ulike maritime næringer.  
 
Stortingsgruppa har bidratt til utviklingen av framtidens energisystem i Norge. Gjennom vedtak av 
regjeringens nettmelding legger vi fundamentet for en storstilt nettutvikling i Norge, som vil sikre 
likere kraftpris over hele landet, og sikker tilgang til strøm. Sammen med vår fortsatte styrking av 
arbeidet for klimateknologi, energiomlegging og energieffektivisering gjennom Enova, og el-
sertifkatmarkedet har vi nå fått på plass grunnlaget for en positiv utvikling i Norsk energisektor som 
vil gi grobunn for ny næringsutvikling. Rett før jul vedtok Stortinget regjeringens mål for 
energieffektivisering. 
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FAMILIE- OG KULTUR  
Kulturløftet ble lansert våren 2004, der målet er at man innen 2014 skal øke kulturbevilgningene til 1 
prosent av statsbudsjetet. Vi har levert på kultur hvert eneste år, og vi kan slå fast at kulturløftet er i 
rute. 
 
Det er flere store saker som har preget familie- og kulturområdet i perioden 2011-2012. Den 
rødgrønne regjeringen har overoppfylt løftet om utvidet foreldrepermisjon. Det har vært en stor 
satsing på barnevernet, det er lagt frem en idrettsmelding. 
I 2005 var foreldrepermisjonen 53 uker (80 prosent lønn), derav 5 uker med fedrekvote. Stortinget 
har vedtatt en utvidelse fra 1. juli 2013, da blir foreldrepermisjonen på 59 uker (80prosent lønn), 
derav 14 uker som er forbeholdt mor og 14 uker som er forbeholdt far. Fellesdelen blir på 18 uker 
hvis foreldrene har valgt 100 prosent dekning og 28 uker hvis de har valgt 80 prosent dekning. Vi har 
utvidet fedrekvoten med 9 uker, derav 6 uker som har kommet ved utvidelse av antall uker 
foreldrepermisjon. Og 3 uker er tatt fra fellesdelen. Vi har i samme periode utvidet den lovfestede 
mødre kvoten fra 10 til 14 uker, der 4 uker er tatt fra fellesdelen. Nå har både mor og far 14 uker 
hver, før de skal dele resten mellom seg. 
Barnevernet har stått overfor store utfordringer de siste ti årene. Etter at den nye 
barnevernsreformen trådte i kraft har utgiftene til det statlige barnevernet hatt en betydelig økning. 
Antall bekymringsmeldinger og antallet ansatte i barnevernet har ikke holdt følge. Dette har ført til at 
vi har hatt en stor satsing på det kommunale barnevernet, gjennom øremerkede midler til stillinger. 
Dette har ført til at flere barn får hjelp. I tillegg er det gjennomført en evaluering av det statlige 
barnevernet som nå vil bli fulgt opp med lovendringer i den nærmeste fremtid. 
 
I løpet av perioden er det fremmet mange viktige saker for Stortinget. Noen eksempler er 
stortingsmelding om visuell kunst, stortingsmelding om Kultur, inkludering og mangfold. Vi har 
strammet inn i utbyttereglene for ikke-kommunale barnehager. Vi har fått stortingsmelding om 
«Likestilling for likelønn» og vi har fremmet en egen idrettsmelding :Den norske idrettsmodellen». 
 
TRANSPORT- OG KOMMUNIKASJON 
Med statsbudsjettet for 2013 overoppfyller de rødgrønne den første fireårsperioden av Nasjonal 
transportplan 2010-19 (NTP). Vi er  i god rute for å nå vår ambisiøse plan om 100 milliarder ekstra til 
vei, bane og kyst i løpet av ti-årsperioden. Aktiviteten er på et rekordhøyt nivå med både start og 
ferdigstillelse av viktige vei,- jernbane, farleds- og havneprosjekter. 
 
Fraksjonen er fornøyd med at samferdsel har vært høyt prioritert i perioden fordi det bidrar til et 
konkurransedyktig næringsliv som skaper flere arbeidsplasser over hele landet. Vi bygger ut vei og 
kollektivtransport fordi effektiv transport til og fra jobb, skole og fritidsaktiviteter er avgjørende for å få 
hverdagen til å gå opp. 
 
Klimaforliket  ble vedtatt sommeren 2012. 
 
Fraksjonen er glade for at Transnova, som bidrar til å erstatte fossile drivstoff med alternative 
drivstoff, er blitt gjort til et permanent organ under Statens vegvesen. Fraksjonen fikk omdisponere ti 
millioner ekstra i bevilgning til Transnova i 2013 utover regjeringens budsjettforslag. 
 
Fraksjonen har gjennom 2012 møtt representanter fra alle fylkespartiene to ganger som et ledd i 
arbeidet med Nasjonal transportplan 2013 – 2024. I tillegg har fraksjonen gjennomført en rekke 
møter om NTP med miljø- og samferdselsorganisasjoner, fagbevegelsen og 
arbeidsgiverorganisasjoner.  
 
Arbeiderpartiet har i perioden hatt oppfylling av NTP som sin viktigste prioritering på 
samferdselsområdet. Fraksjonen har prioriterte byggingen av midtdelere, men også åpnet for flere 
kontroller og tiltak som streknings-ATK, gjennomsnittsmåling av fart mellom fotobokser. Gledelig nok 
ser vi at antallet drepte i veitrafikken går ned. 168 personer omkom i veitrafikkulykker i 2011. Dette er 
det laveste tallet siden 1954. 
 
Datalagringsdirektivet ble vedtatt av Stortinge4. april 2011 etter at Arbeiderpartiet og Høyre inngikk et 
forlik. Det skal etablere et regelverk for lagring og sletting av data. Regelverket skal gjøre det mulig å 
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sikre avgjørende bevis i alvorlige straffesaker. Samtidig skal personvernet ivaretas og styrkes på en 
rekke viktige samfunnsområder. Innføringen av direktivet er foreløpig utsatt. 
 
UTENRIKS- OG FORSVAR    
Arbeiderpartiets 6 medlemmer i utenriks- og forsvarskomiteen har spilt en aktiv og sentral rolle i 
utformingen av utenriks- og forsvarspolitikken i perioden 2011-2012. I budsjettprosessen har 
fraksjonen støttet tiltak for en sterkere politisk styring globalt, og for å styrke arbeidet med å nå FN’s 
tusenårsmål. Fraksjonens fokus har vært en mer rettferdig fordeling, menneskerettigheter, styrking 
av FN, kvinners situasjon, vaksiner til barn, retten til arbeid og miljø og klimapolitikken. Når det 
gjelder Forsvarsbudsjettet har fraksjonen hatt fokus på oppfølging av den nye Langtidsplanen for 
Forsvaret som ble vedtatt i juni 2012. 
 
I løpet av perioden er det fremmet mange viktige saker for Stortinget, samt at fraksjonen har håndert 
en rekke representantforslag fra opposisjonen.  
 
Noen eksempler fra utenriks- og bistandsområdet er saker som:  Norsk utviklingspolitikk i et endret 
handlingsrom, Nordområdene - Visjon og virkemidler,  Eksport av forsvarsmateriell, Nordisk 
samarbeid, Utviklingen i Sørøst Europa – Norsk innsats for stabilitet og utvikling i Sørøst-Europa, Mot 
en grønnere utvikling – om sammenhengen i miljø- og utviklingspolitikken, Norge og FN: Felles 
framtid, felles løsninger,Global helse i utenriks- og utviklingspolitikken,EØS-midlene. Solidaritet og 
samarbeid i Europa, EØS-avtalen og Norges øvrige avtaler med EU og behandling av årsrapporter 
fra de parlamentariske komiteene. 
 
Eksempler fra forsvarsområdet er saker som: Gjennomføring av Langtidsplan for Forsvaret (2009-
2012) og utarbeidelse av ny Langtidsplan for Forsvaret (2013-2016), Norske styrkebidrag til 
Internasjonale operasjoner, Nye kampfly til Forsvaret, Investeringer i Forsvaret. 
 
Fraksjonen har også tatt initiativ til, og deltatt i interpellasjoner på utenriks- og forsvarsområdet. I 
tillegg har fraksjonen vært aktive i media om eget politikkområde og Arbeiderpartiets politikk generelt, 
gjennom innlegg og direkte deltakelse som intervjuer, debatter osv.  
 
KONTROLL- OG KONSTITUSJON 
Kontroll- og konstitusjonskomiteen har som eneste komité i Stortinget rett og plikt til å reise saker på 
tvers av saksområdene. Komiteens mindretall på 4 medlemmer kan åpne saker og om nødvendig 
føre kontrollhøringer. Regjeringspartiene har ikke flertall i komiteen. 
 
Komiteen har blant annet ansvar for kontroll med regjeringens protokoller, sivilombudets og 
Riksrevisjonens årsmeldinger, Riksrevisjonens årlige revisjon og kontroll for budsjettåret og rapporter 
fra Riksrevisjonen og sivilombudsmannen. Komiteen skal videre gjennom behandlingen av 
St.melding 4, den årlige gjennomgangen av Regjeringens oppfølging av Stortingets vedtak, føre 
kontroll med at vedtakene faktisk blir satt ut i livet. 
 
Kontroll- og konstitusjonskomiteen har i denne perioden behandlet en rekke saker fra Riksrevisjonen, 
Vi har  hatt flere kontrollhøringer og har behandlet  22 Grunnlovsforslag. 
Majoriteten av Grunnlovsforslagene fikk ikke det nødvendige flertall i Storinget blant annet fordi 
Kontroll – og konstitusjonskomiteen i slutten av perioden fikk rapporten fra 
Menneskerettighetsutvalget til behandling. Utvalget hadde som mandat å se hvordan 
menneskerettighetene kunne bli tatt inn i Grunnloven. Komiteens medlemmer fremmet egne 
Grunnlovsforslag høsten 2012 som følge av behandlingen av rapporten og disse vil bli behandlet av 
neste Storting. 
 
Ett Grunnlovsforslag av stor betydning ble imidlertid behandlet og fikk tilslutning fra en overveldende 
majoritet våren 2012: ny organisering av forholdet mellom  Den norske kirke og staten. Syv 
grunnlovsparagrafer er blitt endret eller opphevet og endringene trådte i kraft umiddelbart. 
 
Stortinget har også behandlet innstilling fra Kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag 
om språklig fornyelse av Grunnloven. Forslaget ble ikke bifalt, men det ble vedtatt å be om 
utarbeidelse av oppdaterte språklige versjoner av Grunnloven på bokmål og nynorsk. De nye 
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versjonene ble fremmet høsten 2012 med sikte på å få vedtatt de to nye utgavene i jubileumsåret 
2014. 
 
Kontroll – og konstitusjonskomiteen har i denne perioden vært gjenstand for stor oppmerksomhet, 
ikke minst fordi opposisjonen har brukt komiteen som en politisk arena. Flere saker har blitt 
gjenstand for kontrollhøring. Av disse kan nevnes departementenes forvaltning av tilskuddsordninger 
hvor det særlig ble politisk dragkamp om tilskuddsforvaltningen i Barne – og 
likestillingsdepartementet med den følge at statsråd Lysbakken valgte å trekke seg. Og det ble åpnet 
kontrollhøring om daværende utenriksminister Gahr Støres habilitet i forbindelse med tilskudd til 
Tschudi shipping i nordområdene. 
 
Komiteens aller mest krevende arbeid har allikevel vært behandlingen av redegjørelsene fra 
Statsminister og Justisminister som følge av 22. juli kommisjonens  
rapport. I den forbindelse har det blitt avholdt flere kontrollhøringer med mange av de involverte i 
tragedien. Saken avsluttes i begynnelsen av 2013.  
 
 

AUF – ARBEIDERNES UNGDOMSFYLKING 
 
AUF kan se tilbake på to år preget av enorme motsetninger. Den forferdelige dagen, 22. Juli, på 
Utøya i 2011 har satt ubeskrivelige spor i vår organisasjon og blitt en del av vår historie som aldri 
verken kan eller vil glemmes. Savnet etter våre 69 venner har ikke bleknet til tross for tidens gang, og 
troen på det vi kjemper for er muligens større enn noen gang.  
 
I tiden etter 22. Juli har AUF reist seg igjen. Støtten fra Arbeiderpartiet både i tiden rett etterpå, men 
også i 2012 har vært avgjørende. Vi er dypt takknemlige.  Vi har drevet valgkamp, hatt 
høstkonferanse og ikke minst har vi hatt en enorm medlemsøkning som vi har klart å holde på også i 
2012. Rundt om i hele landet tropper AUFere opp på kurs, på medlemsmøter, på demonstrasjoner 
og aksjoner – og i partisammenheng. Å imøtekomme den store etterspørselen på skolering og 
aktiviteter har vært en av AUFs viktigste oppgaver i denne perioden. 
 
AUFs landsmøte vedtok i 2010 fire målområder som også ble gjenvalgt på landsmøtet i 2012. Disse 
hovedmålene var internasjonal solidaritet, utdanning og arbeid, likestilling og inkludering samt miljø.  
Disse målene har dannet grunnlaget for AUFs arbeid i 2011 og 2012. 
 
INTERNASJONAL SOLIDARITET 
Internasjonal solidaritet er en av AUFs hovedsatsningsområder. Gjennom hele landsmøteperioden 
har AUF satt fokus på viktige internasjonale spørsmål. AUF har utbredt internasjonalt engasjement 
med søsterpartier over hele verden. Gjennom internasjonale prosjekter og samarbeid, har AUF satt 
internasjonal solidaritet på dagsorden, og styrket det internasjonale engasjementet i hele 
organisasjonen. 
Bistand har vært en av AUFs hovedprioriteringer i innspill til statsbudsjettene, og det var en seier da 
1 % målet ble nådd. AUF mener at Norge bør sette nye og mer ambisiøse målsetninger for norsk 
utviklingshjelp. AUF har arbeidet for økt nedrustning blant annet ved å kjempe for kravet om en 
sluttbrukererklæring og strengere kontroll på norsk våpeneksport.  
AUF har i perioden jobbet for en mer human og rettferdig asyl- og flyktningpolitikk. AUF har ved flere 
anledninger kritisert regjeringen for innstramninger i asylpolitikken.   
AUF har fulgt den seneste utviklingen i Midtøsten og Nord Afrika og satt fokus på den arabiske vår. 
Fylkeslagene har skolert seg og deltatt aktivt i debatten rundt den demokratiske revolusjonen i 
regionen. Dette har vært tema på begge samlingene for de internasjonale lederne i fylkeslaga i AUF. 
 
INTERNASJONALE PROSJEKTER    
AUF har i perioden hatt flere internasjonale prosjekter. Vi har startet opp samarbeid med Progressive 
Youth Organization i Libanon. AUF har et langvarig samarbeid ved Young Socialist of Georgia, 
prosjektet har i perioden blitt gjennomført som en egen kvinnetrening, med utveksling av unge jenter 
mellom AUF og YSG. Til sommerleiren 2011 var det besøk fra Vest-Sahara og Swaziland, noe som 
senere også har ført til hyppig kontakt med søsterpartiene i de to landene. AUF har kontakt med 
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SPLM Youth League og skal sammen med Norsk Folkehjelp være med å bidra i overgangen fra 
motstandsbevegelse til politisk parti.  
 
MEDLEMSKAP I INTERNASJONALE ORGANISASJONER 
AUF har deltatt aktivt i våre internasjonale paraplyorganisasjoner. FNSU er sammenslutning av de 
sosialdemokratiske ungdomsorganisasjonene i Norden og i Baltikum. AUF har hatt en aktiv rolle i 
FNSU i landsmøteperioden og har blant annet satt fokus på flere av AUFs kjernesaker og utvekslet 
erfaringer med våre nordiske søsterorganisasjoner. ECOSY er paraplyorganisasjonen for 
sosialdemokratiske ungdomsorganisasjoner i EU. AUF er assosiert medlem i ECOSY og deltar 
på utvalgte arrangement i regi av organisasjonen. AUF deltok på ECOSYs kongress i Romania i 
2011, og på ECOSYS sommerleir i Kroatia i 2012. 
 
AUF er et aktivt medlem i IUSY, som er en internasjonal paraplyorganisasjon for å samle alle de 
sosialistiske ungdomspartiene i verden. På IUSY-kongressen i Paraguay 2012 ble Åsmund Aukrust 
valgt som visepresident av IUSY.  
 
I juli 2011 var det IUSY-leir i Østerrike. AUF skulle sende en delegasjon på over 100 deltagere, men 
etter angrepet på Utøya den 22. juli valgte AUF å ikke reise. Angrepet mot AUF preget hele IUSY-
leiren og åpningsseremonien ble byttet ut med en minneseremoni under tittelen «We are all AUF 
activists». 
 
SAMARBEID OG TILSLUTNINGER 
AUF har deltatt og vært tilsluttet flere initiativer i løpet av perioden. AUF har spilt en sentral rolle i 
Globaliseringskonferansen og CSR-nettverket. AUF har dessuten vært tilsluttet Fellesutvalget for 
Palestina, Fellesrådet for Afrika, Støttekomiteen for Vest-Sahara, SLUG, We Want Peace Norge, 
Studentdemonstrasjonen i Chile, ICAN, og spilt en aktiv rolle i Ungdom mot EU.    
 
SOL-FONDET 
SOL-fondet er AUFs eget solidaritetsfond, som har eksistert siden 1995. Fondet har som 
formål å støtte våre søsterorganisasjoner i deres politiske arbeid. AUFs ansatte gir månedlige 1,5 
prosent av sin lønn til fondet, i tillegg til andre gavmilde AUFere.  
 
LIKESTILLING OG INKLUDERING 
AUFs ressursgruppe for likestilling og inkludering har jobbet aktivt i perioden, og har hatt ansvaret for 
området både politisk og organisatorisk. Gruppa har jobbet for at flest mulig fylker skal velge en 
LINK-leder (en person i fylkesstyret som har ansvaret for likestilling og inkludering), noe samtlige 
fylker har i dag. Mye fokus på likestilling i fylkene har gitt resultater og i dag har vi 13 av 19 kvinnelige 
fylkesledere mot 3 av 19 i 2010. Politisk har gruppa blant annet jobbet med gratis kjernetid i 
barnehagen, gratis prevensjon for ungdom opp til 25 år og fjerning av kontantstøtten. At regjeringa 
avskaffer kontantstøtten for 2-åreinger er en stor seier for AUF. 
 
MILJØ 
AUFs arbeid for et bærekraftig og miljøvennlig samfunn er et viktig fokusmråde. Ressursgruppa har 
blant annet vært forkjemper for at Arbeiderpartiet har fulgt opp tidligere vedtak på miljø og klima samt 
å sørge for at flere saker har blitt vedtatt. AUFs fokus har især vært på statsbudsjettene, 
klimameldingen og klimaforliket. De viktigste sakene i perioden har vært nei til oljeboring i Lofoten, 
Vesterålen og Senja, 50 prosent ungdomsrabatt på kollektivtrafikk samt doble investeringene i 
fornybar energi i Norge. I klimameldingen fikk AUF gjennomslag for flere viktige saker, blant annet 
vedtaket om at 2/3 av de nasjonale utslippskuttene skal foretas i Norge. Skolering innenfor feltet i 
hele organisasjonen har også vært høyt prioritert.  
 
UTDANNING OG ARBEID 
RUTA (ressursgruppa for arbeid og utdanning) har i perioden særlig prioritert arbeidet med et 
generelt løft for yrkesfag, et mer motiverende ungdomstrinn, kamp mot ufrivillig deltid, styrket 
studiefinansiering og studentvelferd og arbeid mot Postdirektivet og Vikarbyrådirektivet. AUFs ledelse 
har jobbet opp mot departement, stortingskomiteer, årsmøter i partilag og landsmøtet i partiet for å 
fremme AUFs politikk. Ressursgruppa har gjennom hele perioden hatt jevnlige møter med 
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Arbeiderpartiets utdanningsfraksjon på Stortinget. I løpet av perioden har også AUFs landsstyre 
vedtatt Manifest for næring og innovasjon.  
 
På Arbeiderpartiets landsmøte i 2011 vant AUF gjennomslag for en rekke utdanning og 
arbeidspolitiske krav. Blant de viktigste seirene var vedtak om økte utstyrsstipend for yrkesfag, en 
utstyr- og verkstedopprusting i skolen og sterkere tiltak mot ufrivillig. I tillegg vant vi en historisk seier 
da vi sammen med fagbevegelsen og partilag kjempet fram Norgeshistoriens aller første vedtak om 
bruk av reservasjonsretten i EØS. AUFs ledelse og ressursgruppa har i etterkant av landsmøtet 
jobbet kontinuerlig for å sikre at fattede vedtak følges opp i nasjonal politikk, blant annet i forbindelse 
med statsbudsjett og utarbeidelsen av nytt partiprogram. 
 
FAGLIGPOLITISK ARBEID 
Samarbeidet med fagbevegelsen er et selvstendig og viktig politisk mål for AUF. I løpet av perioden 
har det blitt arbeidet systematisk med ytterligere å styrke samarbeidet med særlig den unge delen av 
fagbevegelsen, lokalt og nasjonalt. AUFs ledelse har prioritert at AUF skal være tilstede på 
arrangementer i regi av fagbevegelsen, og  deltatt på en rekke kurs og skoleringer i AUFs fylkeslag 
og lokallag for å sette fokus på faglige spørsmål og arbeidsliv. I prosessen fram mot ny innstilling på 
nytt Arbeids- og prinsipprogram ble det holdt egne drøftingsmøter med en rekke av 
ungdomsforbunda, og på oppfordring leverte forbunda viktige og konstruktive skriftlige innspill til 
sentralstyrets behandling av endelig innstilling.  
 
SAMARBEIDSFORUM 
Samarbeidsforum er en sentral møteplass for AUFs ledelse og unge representanter fra Los forbund. 
Det har vært avholdt en rekke møter i forumet i løpet av perioden, og fokuset har særlig vært på 
felles kampanjer, politiske utspill og å bidra til samarbeid mellom AUF og fagbevegelsen lokalt.  
 
MEDLEMSUTVIKLING 
AUF har hatt en markant medlemsøkning i perioden. I tiden etter 22 juli økte ungdommers bevissthet 
rundt det å engasjere seg politisk, og AUF hadde ved utgangen av 2011 en meget stor 
medlemsøkning da vi gikk fra 9608 Til 13927 medlemmer. Engasjementet var ikke forbipasserende, 
og ved utgangen av 2012 kan AUF med stolthet skilte med et medlemstall på 13210 medlemmer.  
Gjenbetalingsraten er høyere enn tidligere år, og viser at vi har en sterk medlemsstamme.  
 
SKOLERING 
AUF har i perioden hatt et stort fokus på skolering. Etterspørselen etter kunnskap, innledninger og 
aktivitet synes å være uendelig. I tillegg til temamøter og kurs lokalt har AUF sentralt arrangert 
lokallagslederkurs og SMIL-kurs (kurs for de i fylkesstyrene som har ansvaret for de fire 
målområdene: skole og utdanning, miljø, internasjonal solidaritet og likestilling og inkludering. I tillegg 
ble det arrangert en nasjonal konferanse høsten 2012 i Trondheim. Konferansen bar navnet  
”Partiets salt – AUFs ideologi og fokusområder” og rundt 300 AUFere var deltakere. 
 
 
UTØYA 
Sommerleirene på Utøya har i lang tid vært en av de viktigste aktivitetene i AUF. Her møtes AUFere 
fra hele landet og kombinerer politisk skolering og sport kultur og fritid. Sommerleiren 2011 var godt 
besøkt, med mange spennende aktiviteter. Etter hendelsene 22. Juli 2011 ble det ikke arrangert 
sommerleir i 2012. I stedet ble Utøya åpnet for etterlatte og overlevende 22 juli 2012. Den nasjonale 
støttegruppa arrangerte en minnemarkering på Utøya for etterlatte, og AUF arrangerte Utøyadagen 
for AUF og overlevende.  
 
AUF har vedtatt at øya skal taes i bruk igjen, og arbeider nå med å gjenreise Utøya. Til sammen er 
det hittil samlet inn over 40 millioner til arbeidet.  
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VALGKAMP 
Valgkampen i 2011 var en annerledes valgkamp. 22. Juli kastet lys over valgkampen i hele landet. 
Likevel kan vi med trygghet si at AUF gjorde en ekstraordinær innsats for å sikre et best mulig 
valgresultat. Grunnet 22.07.11 ble mye av valgkampen endret, og AUFs hovedbudskap å bruke 
stemmeretten og ”å svare vold med demokrati”.  
 
Arbeidet i forkant av valgkampen var i likt med tidligere år. Blant materiellet til valgkampen var blant 
annet valgkamp-Praksis, debatthefte, flere ulike løpesedler, tipshefte, t-skjorter samt heftet FrP og 
Høyre uten en tråd. Det ble arrangert sentral skolering både på sentralt og lokalt nivå. Skoleringen ga 
uttelling, og med våre 29,7 prosent i skolevalget fikk vi en økning på 6,3 prosent fra skolevalget i 
2009. Ingen partier har noen gang fått større oppslutning enn dette ved skolevalg.  
 
SENTRALSTYRET 
 
SENTRALSTYRET I PERIODEN 2010-2012 
Eskil Pedersen, leder, Åsmund Aukrust, nestleder, Tonje Brenna, generalsekretær, Mari Aaby West, 
medlem av Arbeidsutvalget, Knut Gravråk, Tonje Kristensen, Brage L Sollund, Khamshajiny 
Gunaratam, Christopher Perreau, Kristine Hallingstad, Kjetil Vevle, Jan Christian Vestre, Hilde 
Firman Fjellsa og  Fredric Holen Bjørndal. 
 
SENTRALSTYRET FRA 22.10.12  
Eskil Pedersen, leder, Åsmund Aukrust, nestleder, Marianne Wilhelmsen, generalsekretær, Mari 
West, medlem av AU, Brage L. Sollund, Hilde Firman Fjellså, Knut Gravråk, Tonje Kristensen, Helén 
Ingrid Andreassen, Mani Hussaini, Ragnhild Kaski, Ida Ødegaard, Ole Martin Slyngstadli 
 
AUF-KONTORET 
 
FASTE ANSATTE PÅ AUF SENTRALT I PERIODEN 
Helen Ingrid Andreassen, Mats Kvaløy Bjørbekk, Edvin Søvik, Ida Spjelkavik, Kristoffer Nyborg, Bård 
Flaarønning, Lars Fjærli Hjetland, Ragnhild Kaski, Mette Valle, Mani Hussaini, Silje Grytten, 
Marianne Wilhelmsen, Oda Amanda Malmin, Emilie Bersaas, Stian Valla Taraldsvik, Trygve 
Gudmund Harlem Losnedal, Øystein Skotheim, Aud Helén Wernberg Øyen, Even Hagen 
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