
Kapittel/punkt Utkast GUs forslag
Kapittel 2.2/punkt
8

Øke arbeidstakernes medvirkning i bedriftene og gi dem forkjøpsrett ved salg av aksjer eller
hele bedriften. Stryke

Kapittel 2.2/punkt
12 Erstatte EØS-avtalen med en eller flere demokratisk jevnbyrdige handelsavtaler.

Bruke vetoretten i EØS-avtalen til å avvise EU-regelverk som vesentlig svekker
handlingsrommet for grønn politikk. Hvis dette ikke fungerer må avtalen erstattes av en eller
flere demokratisk jevnbyrdige handelsavtaler.
Samarbeide med grønne partier i Europa for å tilpasse EØS-avtalen  og tilhørende EU-
strukturer prinsippene for en grønn økonomi. Samtidig må Norge markere motstand mot EU-
regler som svekker handlingsrommet for grønn politikk. Hvis dette ikke fungerer må avtalen
erstattes av en eller flere demokratisk jevnbyrdige handelsavtaler. Stryke siste setning i dette forsalget

Kapittel 2.6/punkt
2

Innføre en sterkt progressiv og felles skattetrapp for lønns-, kapital- og alle andre inntekter,
med marginalskatt på 90% for inntekter over 20G. Trygdeavgiften må integreres i denne
skatten.

Videreføre en progressiv privatskatt der innslagspunktet for toppskatten økes
noe, samtidig som skattetrappens progressivitet skjerpes. På sikt søker vi å
samkjøre skattlegging av lønns- og kapitalinntekter bedre.

Kapittel 2.3/punkt
13

Støtte forsøk med lokale valutaer, som kan brukes parallelt med norske kroner på lokalt
produserte varer og tjenester. Slike forsøk må underlegges offentlig tilsyn. Stryke

Kapittel 2.4/punkt
3

Beholde prinsippet i handlingsregelen om at all innenlands bruk av fondsmidler må tilpasses
forholdene i økonomien for øvrig. Dette innebærer at 4 %-regelen må erstattes med en mer
dynamisk vurdering fra år til år. Stryke

Kapittel 3.3/punkt
17

Styrke båndene mellom skole og samfunn, blant annet ved at elevene som ledd i
undervisningen deltar i praktiske og samfunnsnyttige oppgaver, i og utenfor skolen. Stryke

Kapittel 3.3/nytt
punkt Nytt punkt Øke lærerlønningene med 20 prosent for å dekke opp lønnsetterslepet.
Kapittel 3.3/nytt
punkt Nytt punkt

Utvide lærerutdanningen til fem år uansett trinn på sikt. Økt bruk av
elevmedvirkning som pedagogisk virkemiddel må få god plass.

Kapittel 3.3/nytt
punkt Nytt punkt

Styrke elevenes arbeidsmiljølov slik at elever og foresatte får mulighet til å
kreve at skolen setter inn tiltak ved for eksempel mobbing.

Kapittel 3.3/nytt
punkt Nytt punkt

Gi en uavhengig offentlig instans, som for eksempel fylkesmannen, ressurser
til å følge opp arbeidet med elevers fysiske og psykososiale arbeidsmiljø.

Kapittel 3.3/punkt
2

Indeksjustere kontantstøtten, og la den gjelde for alle barn inntil de fyller fire år.
Kontantstøtten for ettåringer skal økes til 1 G i året (kr. 82.122 i 2012).

Sette som vilkår for kontantstøtten at den må tas ut i redusert arbeidstid og
fordeles mellom foreldrene etter samme delingsbrøk som
foreldrepermisjonen.

Kapittel 3.5/punkt
17

Utrede effekten av eventuelt å etablere offentlig kontrollerte omsetningskanaler (apotek) for
narkotika. I tilknytning til dette skal det tilbys hjelp til for eksempel avrusning for kjøperen.
Åpne for at behandling av brukere av tunge rusmidler kan assisteres av stoffer som ellers er
ulovlige, som heroinassistert behandling. Rusavhengige må få tilbud om behandling langt
raskere enn i dag. Støtte dette punktet

Kapittel 3.5/nytt
punkt

Utrede offentlig kontrollert produksjon og legal omsetning av cannabis og og starte et
forsøksprosjekt med legalt salg av cannabis/marihuana via apotek på resept fra lege.

Kapittel 5.5/punkt9

Utvide verneplikten slik at den blir reell for alle norske ungdommer. Alternativet til
militærtjeneste må være en samfunnstjeneste som kan avtjenes i sivilforsvaret eller andre
beredskapsrelaterte virksomheter.

Jobbe for en kjønnsnøytral profesjonalisering av forsvaret, gjennom blant
annet å fjerne verneplikten.

Kapittel 5.4
/innledning

Norge må sammen med verdenssamfunnet minske faren for terrorangrep ved å ta tak i
årsakene til internasjonal terrorisme. Blant dem er fattigdom og Israels okkupasjon av
Vestbredden og Gaza sentrale. Samtidig er det viktig å innse at terrorisme tross alt er et
marginalt problem sammenlignet med andre internasjonale konflikter og – ikke minst – miljø-
og klimautfordringene. Vi må ikke la oss forlede til å gi terrorisme uforholdsmessig mye
oppmerksomhet. Stryke "Samtidig er det viktig..."

Kapittel 1.1/nytt
punkt Nytt punkt

Det bør innføres varig vern for petroleumsvirksomhet i Lofoten, Vesterålen og
Senja, samt andre spesielt sårbare områder på norsk sokkel.

Kapittel 1.2/punkt
22

At Norge samarbeider med naboland om regional, klimanøytral energiforsyning, og at avtaler
om faste leveranser av kraft må ha som forutsetning at landene fører en offensiv politikk for
å redusere egen energibruk og utnytte egne fornybare energikilder. Øvre ramme for slike
avtaler om kraftleveranser bør være 30 TWh årlig.



At Norge samarbeider med naboland om regional, klimanøytral energiforsyning, og at avtaler
om faste leveranser av kraft må ha som forutsetning at landene fører en offensiv politikk for
å redusere egen energibruk og utnytte egne fornybare energikilder.
At Norge samarbeider med naboland om regional, klimanøytral energiforsyning, og at avtaler
om faste leveranser av kraft må ha som forutsetning at landene fører en offensiv politikk for
å redusere egen energibruk og utnytte egne fornybare energikilder. Norge skal arbeide for å
dekke opp deler av energitapet som andre land opplever når vi slutter med eksport av olje
og gass, med fornybar energi.

At Norge jobber for å realisere et kraftsystem med nullutslipp i vår region.
Overføringskapasiteten til naboland og kontinentet må styrkes for å sikre et
mer effektivt og fleksibelt kraftsystem i Nord-Europa, som kan takle en mye
større andel fornybar energi enn i dag.

Kapittel 1.2/nytt
punkt Nytt punkt Atomreaktoren i Halden skal nedlegges.

Kapittel 3.2/punkt
11

Forenkle bygningsdelen av og teknisk forskrift til plan- og bygningsloven og lempe på
kravene til universell utforming for de minste boligene. Dette for å gjøre det mulig å bygge
enkelt, miljøvennlig og billig, og legge til rette for mer selvbygging. Det må bli enklere å
bruke naturmaterialer som halm, leire, stein og ulike typer treverk.

Sette krav om passivhusnivå i nybygg fra 2015. Innføre krav til lavenergibygg
i 2014 og passivhus i 2017 ved rehabilitering av eksisterende bygg.

Kapittel 3.8/nytt
punkt Nytt punkt

Utbedre søknadsprosessene for endring av juridisk kjønn og personnummer.
Det må opprettes en uavhengig klageinstans for de som får avslag på søknad
om behandling.

Kapittel 3.8/nytt
punkt Nytt punkt

Gi personer som ikke ønsker å gå gjennom kjønnskorrigerende behandling
rett til å bli tilkjent juridisk kjønn og personnummer i samsvar med sin
kjønnsidentitet.

Kapittel 3.8/nytt
punkt Nytt punkt Gi transpersoner og andre kjønnsminoriteter diskrimineringsvern i lovverket.

Kapittel 1.1/nytt
punkt Nytt punkt

Etablere en Ombudsperson for fremtidige generasjoner. Ombudet skal sørge
for at
hensynet til langsiktighet og bærekraft ivaretas i beslutningsprosesser og gis
mandat til å kreve
ny vurdering av beslutninger som fratar fremtidens unge deres muligheter.

Kapittel 1.1/punkt
18

Stenge og nedmontere gasskraftverkene på Kårstø og Mongstad. Gå inn for å, avslutte det
norske CO2-fangstprogrammet og overføre satsningen til havvind og andre fornybare
energikilder

Stenge gasskraftverkene på Kårstø og Mongstad, men videreføre
forskningsprogrammet på karbonfangst- og lagring på Mongstad.
Gasskraftverkene kan ikke startes opp igjen før vi har fullverdig
renseteknologi på plass.

Kapittel 1.7/nytt
punkt Nytt punkt

Laga eit system for å setje kriterium til både økologisk fotavtrykk og
eksportlandets matsuverenitet i vår import av matvarer.

Kapittel 1.7/nytt
punkt Nytt punkt

Innføre en avgift på all mat butikkene kaster. Avgiften kan håndheves ved at
skattemyndighetene får innsyn i hvilke varer som tas inn, og hvilke som
registeres som svinn.

Kapittel 1.8/nytt
punkt Nytt punkt

Endre regelverket ved å bare tillate raser som sikrer god dyrevelferd i
kommersiell kyllingoppdrett.

Kapittel 1.8/nytt
punkt Nytt punkt

Endre regelverket til at dyretetthet i kyllingproduksjon måles i antall dyr per
kvadratmeter i stedet for antall kilogram per kvadratmeter som i dag.


