
Forslag nr. Forslagsstiller: Type forslag:Fra linje: Til linje: Ditt forslag: INNSTILLING

1 Eva Hinlo 53
Tillegg etter tjenestetilbud: "...og bekjempe 
kommersielle velferdstjenester" Vedtas 

2 Hans Jørgen Kile 79

Man må øke enova støtten for elektriske 
tungtransportkjøretøyer. I dag er det ca. 3 ganger så 
dyrt å kjøpe elektrisk lastebil fremfor fossildrevet 
lastebil, selv etter enova-støtten. Avvises til fordel for RED-1

RED-1 79
SV vil arbeide for økt Enova-støtte til elektriske 
tungtransportkjøretøyer.

3 Freddy de Ruiter Endre83 83

Foreslå å erstatte teksten på linje 83 med følgende 
formulering: "styrke innsatsen for et inkluderende og 
likestilt arbeidsliv" Avvises til fordel for RED-2

RED-2 83

Endre setningen til: "SV vil styrke innsatsen for et 
likestilt og inkluderende arbeidsliv, og kjempe for 
at flere av de som står utenfor får jobb."

4 Freddy de Ruiter Legge til93 93

I oppramsingen av grupper på denne linjen foreslås 
følgende tillegg: "personer med 
funksjonsnedsettelser" Vedtas 

5 Anne Gurine Hegnar 99

Under punkt Utdanning, velferd,helse og omsorg 
foreslås føyet på:

Fokus på barnehageutviklingen må holdes oppe med 
mål om å stoppe etablering av barnehager som tar ut 
profitt. 

Det skal også jobbes for å stoppe nedlegging av 
kommunale barnehager til fordel for private 
barnehager.

Vedtas (tas inn i linje 96 før setning om 
fellesskolen) 

6 Julia Pigao 100 "Feminisme og likestilling" Vedtas 



7 Hans Jørgen Kile 110

Tillegg: Man må sørge for at i alle offentlige etater får 
man fokus og sertifisering i mangfoldsledelse, dette 
på ledelsenivå. Slik at man sikrer bedre fokus på et 
godt flerkulturelt samfunn, og at 
integreringspolitikken fungerer bedre. God kulturell 
forståelse er kjempeviktig og vil bidra til at 
innvandrere også kan gjøre Norge et rikere 
arbeidsland. Avvises til fordel RED-3  

RED-3 110

Tillegg: SV vil arbeide for at i alle offentlige etater 
har fokus og sertifisering på mangfoldsledelse. God 
kulturell forståelsebidrar til at innvandrere gjør 
Norge til et rikere arbeidsland.

8 Hans Jørgen Kile 117

Tillegg: SV må sørge for at alle offentlige innkjøp 
gjøres etter retningslinjer fra Etisk Handel Norge. Slik 
at man sikrer at hele leverandørkjeden produseres 
etter god standard mtp dyrevelferd og klima og 
miljømessige krav. Avvises til fordel for RED-4

RED-4 117
Tillegg: SV vil arbeide for at alle offentlige innkjøp 
gjøres etter retningslinjer fra Etisk Handel Norge.

9 Freddy de Ruiter Legge til150 150

Under våre svakheter, foreslås å endre formulering: 
"Preger i liten grad dagsorden" til "Preger i for liten 
grad dagsorden" Vedtas 

10 Inger Brokka de Ruiter Legge til181 182

En årlig folkevalgtsamling for Agders kommune- og 
fylkestingsrepresentanter.
Ansvarlig: Fylkesstyret og fylkessekretæren. Vedtas 

11 Inger Brokka de Ruiter Legge til181 182

Alle listekandidater tilbys skolering i lokal/regional 
regi i god tid før kommune- og fylkestingsvalget 
2023.
Ansvar: AU og fylkessekretæren.  Vedtas 


