
Nummer Sak Sted Instilling Forslagsstiller Forslag
Uttalelser 4
1 4.1 Linje 16-17 U1 Vedtas Tor Aurebekk Stryk "kjære helseminister" fra setningen - den bryter sammenhengen
2 4.1 Linje 42-43 U1 Vedtas Anniken Thomassen Bytte ut starter med "får fortgang i" og i helse- og omsorgssektoren med "innen helse- og 

omsorgssektoren".
(Kommunene i Agder er allerede med i et heltidsprosjekt der blant annet fagforbundet er 
aktivt med. Problemet har v&aelig;rt og er at dette tar lang tid, og ikke er prioritert av 
kommunene i tilstrekkelig grad.)

3 4.1 Linje 44 U1 Vedtas Anniken Thomassen Bytte ut starte med "intensivere" arbeidet med heltidskultur.
4 4.1 Helheten U1 Vedtas, med endringer

5 4.2 Linje 63 U2 Vedtas Kirsten Ruud "i egenregi" endres til "av det offentlige"
6 4.2 Linje 63 U2 Trukket (ivaretatt) Anniken Thomassen endre ordlyden fra i egen regi til i offentlig regi (samsvarer bedre med innledende 

avsnitt)
7 4.2 Helheten U2 Vedtas, med endringer

8 4.3 Linje 66 U3 Vedtas Rune Engeset "Kraft til folket" endres til "Strøm til folket".
Dette var en del av opprinnelig foreslått uttalelse, men har blitt redigert feil.

9 4.3 Linje 98-99 U3 Vedtas RED1 Stryk "Glitre energi"
10 4.3 Helheten U3 Vedtas, med endringer

11 4.4 Språk U4 Vedtas RED2 Språklige endringer: endre "men" til "og" etter komma på linje 116, og skrive kr foran 
tallene konsekvent

12 4.4 Helheten U4 Vedtas

13 4.5 Linje 122 U5 Vedtas Anniken Thomasse Endre arbeidsevne til "restarbeidsevne" (det er det uttrykket som brukes innen NAV)
14 4.5 Linje 126 U5 Vedtas Anniken Thomassen endre fra avklaring til avklaringen - passer best med bestemt form her.
15 4.5 Linje 125 U5 Vedtas May Erna Ordet sommel endres til at saksbehandlingen tar lang tid
16 4.5 Helheten U5 Vedtas, med endringer

17 4.6 Linje 138 U6 Avvises Espen Lia Vi må ha et skattesystem for vindkraft slik det er for vannkraft, som kommer 
kommunene til gode. Det må utarbeides ordninger som sørger for offentlig eierskap. 
Plan og bygningsloven må legges til grunn for vindkraftutbygging, slik at 
beslutningsprosessene blir deltakende i lokalsamfunnet og ivaretar demokratiske 
rettigheter.

18 4.6 Linje 138 U6 Avvises Espen Lia Alle utbygginger av vindkraft skal være bærekraftig etter EUs klassifiseringssystem for 
bærekraft.

19 4.6 Tittel U6 Vedtas RED3 Ny tittel: Ta vare på naturen i Agder - nei til vindkraft på land
20 4.6 Helheten U6 Vedtas, med endringer

21 4.7 Linje 157 U7 Vedtas Anniken Thomassen endre fra varige arbeidsplassar  til "varige grøne arbeidsplassar"
22 4.7 Helheten U7 Vedtas, med oppfordring til 

fylkesstyret om å sende inn til 
programarbeidet

Dei strekpunkta som ikkje alt er dekka i forslaget til arbeidsprogram, blir sende inn til 
programarbeidet som forslag frå Agder SV. Det gjeld punkta b, c, e og f. Punkta a, d og g 
er delvis dekka i programforslaget frå landsstyret.

23 4.8 Linje 188-190 U8 Vedtas RED4 Erstatt setningen med: Det stemmer ikke at dispensasjonspraksisen i hovedsak handler 
om å bytte vinduer eller råttent treverk. 

24 4.8 Helheten U8 Vedtas, med endringer

25 4.9.1 U9 Vedtas



26 4.9.2 Linje 217-247 U10, helhetlig 
endringsforslag

DISSENS: Et flertall ønsker å avvise 
forslaget. Et mindretall, Valsvik 
Berg, ønsker å vedta forslaget. 

Inger Brokka de Ruiter

Rusreformen 
Agder SV støtter arbeidet med å innføre en forbedret politikk på rusfeltet. Skal 
rusreformen lykkes, må det merarbeid og de kostnadsøkninger som forslagene medfører 
for både spesialist- og kommunehelsetjenesten bli gitt en tilstrekkelig finansiering. 
Erfaring fra flere større reformer, herunder samhandlingsreformen, er at gjennomføring 
av reformene krever mer kompetanse og kapasitet enn antatt. Både ut ifra ønsket om en 
vellykket rusreform og ut ifra hensynet til spesialisthelsetjenestens- og kommunenes 
økonomi, er det derfor nødvendig at reformen tilfører kommunene og 
helsevesenetnødvendige økonomiske ressurser. 

Agder SV er likevel kritisk til avkriminalisering i det omfanget NOU 2019:26 legger opp 
til. Vi mener derfor at følgende bør legges til grunn i det videre arbeidet: 
- Bruk av narkotika avkriminaliseres ikke, men alternativ til straff som helsehjelp, 
behandling, ungdomskontrakt o.l. skal alltid tilbys som alternativ. 
- Politiets muligheter til å hjelpe/forebygge/gripe inn tidlig overfor særlig barn og unge 
må styrkes. 
- Det må bevilges atskillig mer midler til behandling og rehabilitering av narkotika-
avhengige. Det må legges til rette for flere og utvidede muligheter til LAR. 
- Kompetansen, særlig i skolen om narkotiske stoffer og andre rusmidler, må styrkes. Det 
må ikke formidles skremselspropaganda, men faktabasert kunnskap som motvekt mot 
myter og romantisering av narkotikabruk.

27 4.9.2 Helheten U10 DISSENS: Et flertall ønsker å vedta 
forslaget. Et mindretall, Valsvik 
Berg, ønsker å avvise forslaget. 

Arbeidsplan 5
28 5 Linje 55 Vedtas Inger Birkeland Slågedal Legg til: "- SV anerkjenner at Klimaavtalen mellom landbruksorganisasjonene og 

myndighetene utgjør grunnlaget for arbeidet med utslippsreduksjon og opptak av økt 
jordkarbon i landbruket. - SV skal arbeide for økt innovasjon og miljøteknologi som gir 
lavere klimaavtrykk i landbruket, bl.a. gjennom et eget landbruksprogram i ENOVA."

29 5 Linje 91 Trukket til fordel for Malis Kirsten Ruud Legg til: Agder skal de neste 4 årene vurdere en boikott av varer og tjenester fra områder 
preget av okkupasjon.

30 5 Linje 91 Trukket til fordel for RED5 Mali Steiro Tronsmoen Agder SV skal ta initiativer i folkevalgte organ for å sanksjonere Israels brudd på 
folkeretten og arbeide for økt solidaritet med palestinerne.

31 5 Linje 91 Vedtas RED5 Legg til: Agder SV skal i folkevalgte organ fremme forslag om boikott av varer og tjenester 
som virkemiddel for å stanse okkupasjon og folkerettsbrudd. 

32 5
33 5 Linje 77 Vedtas Kirsten Ruud Legg til: Agder SV vil redusere antall livsynsskoler og heller støtte opp om fellesskolen. 

Dette er viktig for barn og unges forståelse og innsikt i hverandres ulike livssyn og kultur, 
og fellesskolen kan gi økt evne og vilje til fredelig samliv.

34 5 Linje 64 Vedtas Kirsten Ruud Legg til "midlertidige stillinger" i oppramsingen etter "konkurranseutsetting"
35 5 Linje 77 Avvises Kirsten Ruud Legg til: Sv mener at arbeidsgiver skal betale norskopplæring for arbeidsinnvandrere 

som bosetter seg i Norge. Fordi norskkursene er svært dyre, velger mange dette bort. 
Dette går ut over inkludering, ikke minst for barn i slike familier.



36 5 Linje 26 DISSENS: Et flertall ønsker å avvise 
forslaget. Et mindretall bestående 
av Valsvik Berg ønsker å vedta 
forslaget. 

Inger Brokka de Ruiter Legg til: "SV er et sosialistisk, feministisk, inkluderende og antirasistisk parti"

37 5 Linje 81 Vedtas Inger Brokka de Ruiter Legge til: "Agder SV vil implementere FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker 
med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i regionalt planverk og i den praktiske politikken."

38 5 Linje 81 Avvises, ansees ivaretatt Inger Brokka de Ruiter Legge til: "Agder SV vil sikre at personer med funksjonsnedsettelse får de samme 
mulighetene som andre innbyggere til å leve likestilte og gode liv. Da trenger vi tydelige, 
målrettede og kunnskapsbaserte tiltak innen kulturlivet, utdanning, omsorgsektoren, 
arbeidslivet, transport, universell utforming og boligpolitikken."

39 5 Linje 77 Vedtas Inger Brokka de Ruiter Legge til: "Agder SV vil styrke bruker-, pårørende-, og ansattemedvirkning i alle ledd."
40 5 Helheten Arbeidsplanen vedtas, med 

årsmøtets endringer


