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Linje Forslag

Redkoms innstilling
Realitetsbehandles
ikke.
Avvises. Ivaretatt i
U2 slik det står.

Helheten

Tillegg: Vi trenger en politikk som legger
vekt på å opprettholde viktige
samfunsfunksjoner som helse og
utdannelse der folk bor. Skal vi bevare
innbyggere så må helseinstansene
8 opprettholdes og utvikles.
Endre: Havbruksnæringa, som tross alt er
Norges andre største næring, må over i
sirkulærøkonomiske løsninger. Videre må
næringa intensivere arbeidet med å
realisere egen visjon om bærekraftig drift.
Lukkede anlegg i sjø kan være en god
løsning på lakselusproblematikken,
klimaavtrykket, og rømming av laks som
truer lakseelvene våre. Videre bør alle
nye havbrukskonsesjoner som staten
fordeler leies ut i en gitt tidsperiode, og
ved forfall, eller ikke oppfylte kriterier falle Avvises til fordel for
43 tilbake til fellesskapet.
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Endre: Havbruksnæringa må over i
sirkulærøkonomiske løsninger og
næringen må realisere sin visjon om
bærekraftig drift. Alle nye
havbrukskonsesjoner skal leies ut, og ved
utlløp eller mislighold tilbakeføres til
43 staten.
Vedtas
Helheten

Vedtas

Endre: Trøndelag SV krever at vi starter
nedbygginga av oljesektoren og
Tittel elektrifiserer med havvind, ikke landstrøm Avvises
Endre: Elektrifisering av sokkelen må ikke
Tittel gå på bekostning av det grønne skiftet.
Avvises
Tittel Tillegg: (.....av sokkelen), fra land.
Avvises
Start nedbygginga av oljesektoren og
Tittel elektrifisér sokkelen med havvind.
Vedtas
"Endre til: Gassturbiner og fakling på
sokkelen står for en vesentlig del av de
samlede klimagassutslippene fra
6-7 sokkelen."
Vedtas
Endre: Skal vi klare å nå våre klimamål og
ta vårt ansvar i kampen mot klimakrisen,
må utslippene fra oljeselskapene kuttes
kraftig. Vi må slutte å lete etter ny olje og
gass, stanse tildelingen av nye
produksjonstillatelser, være åpne for å
stenge felt som er i produksjon før tiden,
og bruke elektrifiseringen av plattformene
9-19 som en motor i satsingen på havvind.
Vedtas
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Stryk: Hele avsnittet om at reduksjon av
utslipp av profuksjon er vesentlig.
Tillegg: Dersom det blir stor utbygging av
havvind på sokkelen, må det på forhånd
gjennomføres grundige
konsekvensutreninger, både når det
gjelder fiskebankene og for konsekvensen
for sjøfugler og for havdyr
Endre: SV vil pålegge oljeselskapene å
produsere og betale for minst like mye
havvind som er planlagt brukt til
elektrifiseringen. Vi kan ikke tappe
fastlandet for strøm til dette formålet.
Denne krafta trengs til den
industribyggingen vi skal i gang med for å
sikre arbeidsplasser og satsing på grønn
industri.
Strykning: De to siste avsnittene i
forslaget tas ut, da første del sier nei til
elektrifisering, mens de to siste avsnitt
handler om potensiale for havvind og om
måten elektrifisering av sokkelen kan
gjennomføres.
Legge til: Samtidig er det viktig å sikre at
havvindløsningene er modne nok til å kunne være
i tråd
med økologisk skånsomhet og bærekraft. Vi må
anerkjenne at ønsket om økonomisk vekst
og styrket BNP kanskje ikke kan forenes med
bærekraftspolitikkene vi forfekter. Det trengs
en grundig debatt rundt dette.

3

Avvises, ivaretatt i
U3-3

Vedtas

Vedtas

Avvises

Avvises, ivaretatt i
U3-5
Vedtas

U4-1 A

Mona Berger

U4

12-13

U4-1 B

Gaute Lindkvist U4

13

U4-2

Mona Berger

U4

13-15

U4-3
U4-4

Erlend Broholm U4
Frode
U4

19
24

U4

Helheten
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Endre: I første omgang må Norge bidra til
å avhjelpe den humanitære situasjonen i
Ukraina og ta imot det antall flyktninger
det er behov for.
Legge til: (....det er behov for), i tillegg til,
ikke istedetfor andre flykninger.
Endre/stryke: Trønderske kommuner har
både kompetanse, kapasitet og hjerterom
til å ta seg av et stort antall flyktninger og
er klare til å stille opp på kort varsel.
Endre: I tillegg må Norge sende nødhjelp,
helseutstyr, 19 militært A- og Bmateriell(beskyttelsesutstyr) og andre
bidrag…
Endres fra 6000 til 8283

Vedtas
Avvises til fordel for
A

Vedtas

Avvises
Vedtas
Vedtas, oversendes
media.
Kan ikke
realitetsbehandles

11 Endre: Statsbygg bør prioritere"
Legge til: Det er også nødvendig å bedre
de statlige ordningene for de flyktningene
som er ureturnerbare og som ikke
inkluderes i amnestiordningen. Mange har
uverdige boforhold og de har kun et
minimum å leve av, og ikke mulighet til å
ta lønnet arbeid. SV må søke å påvirke
dette lokalt dersom staten ikke bedrer
ordningene, da må kommunen stille opp.
Vi har gjort det før gjennom å sikre
helsetjenester for mennesker i limbo, nå
er det på tide og også sikre de sosiale
Avvises til fordel for
10 tjenestene.
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Legge til: Det er nødvendig å bedre de
statlige ordningene for ureturnerbare
flyktninger som ikke inkluderes i
amnestiordningen. Mange har uverdige
boforhold, kun et minimumsbeløp å leve
av og ingen mulighet til å ta lønnet arbeid.
SV vil arbeide for at staten bedrer
ordningene, og samtidig må kommunene
sikre gode helse- og sosialtjenester for
denne utsatte gruppen.
Legge til: Trøndelag SV mener hensynet
til barnets beste skal være avgjørende i
asyl- og flyktningpolitikken.
Tillegg: Kommunene opplever til stadighet
at det ankommer færre flyktninger enn det
IMDi har anmodet om. Dette skaper en
økonomisk uforutsigbarhet. Dersom det
kommer færre flyktninger enn det er
anmodet om, må kommunene
kompenseres økonomisk.
Legge til: Siden behovet vil være enormt
vil vi at ukrainske flykninger gis kollektiv
beskyttelse slik at vi kan hjelpe så effektivt
som mulig.
Tillegg: Det er stor støtte i Norge for at vi
skal ta vår del av flyktningestrømmen fra
Ukraina. Trøndelag SV vil understreke at
dette ikke må gå på bekostning av øvrige
kvoteflyktninger – verdenssituasjonen
krever at vi står opp og viser solidaritet
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Vedtas

Vedtas

Vedtas

Avvises

Vedtas
Vedtas
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Realitetsbehandles
ikke, oversendes
direkte til
stortingsgruppen.

Helheten
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