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1. Moms på alternativ behandling, samt kosmetisk kirurgi og behandling 

Forslagstiller: Innlandet FrP 

Regjeringen innførte 25 prosent moms på alternativ behandling, samt kosmetisk kirurgi og 
behandling fra nyttår. Det betyr betydelig dyrere tjenester. 
 
Alternativ behandling, det vil si helserelaterte behandlinger som i hovedsak gis utenfor 
helsevesenet, har vært unntatt fra merverdiavgiftsloven. Ifølge Nasjonalt forskningssenter innen 
komplementær og alternativ medisin (Nafkam) finnes det rundt 200 ulike behandlinger på det 
norske markedet i dag som inngår i dette begrepet.   
 
Innføring av merverdiavgift for alternativ behandling anslås å øke statens inntekter med om lag 300 
millioner kroner. 
 
Momsplikt på alternativ behandling vil naturligvis innebære at prisen på disse tjenestene øker. Det 
vil i så fall gi noe redusert etterspørsel. Det vil i igjen være næringsfiendtlig politikk som gjør at 
slike småbedrifter/enkeltmannsforetak vil få det vanskeligere å bestå. 
 
Fremskrittspartiet ønsker like konkurransevilkår og at enkeltmennesket selv skal få lov til å velge 
type behandling som er best for seg selv. 
 
Forslag 
 
Landsmøtet anmoder stortingsgruppen om å arbeide for at vedtatt moms på alternativ behandling 
reverseres i revidert statsbudsjett 2021. 
 
 
Oversendes landsmøtet som mindretallsinnstilling fra landsstyret  
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2. La 18 åringer servere alkohol over 22 % 

Forslagstiller: Innlandet FrP 
 
Det er på tide å skrote dagens lovgivning som bestemmer at personer under 20 år ikke kan servere 
alkoholdig drikke i gruppe tre, som tilsvarer alkohol over 22 %. 
 
Vi mener dette forbudet begrenser mulighetene de unge har til å komme inn i arbeidslivet. 
Restaurant- og reiselivsbransjen er en av bransjene som ansetter flest unge som er studerer, ønsker 
en deltidsjobb eller ikke har noe annen jobb. Norge er et land for de som ønsker å jobbe, men denne 
regelen gjør at unge under 20 har det vanskeligere for å få jobb som innebærer salg av alkohol. 
 
Vi stoler på at unge fra fylte 16 år skal kjøre blant oss i trafikken. Vi stoler på at unge fra fylte 18 år 
kan stemme på de de mener burde styre landet og kommunen. Vi stoler på at unge fra fylte 18 år 
kan selge oss varer som snus, tobakk og øl. Hvorfor skal vi ikke tillate at 18-åringer skal kunne 
servere alkohol over 22 %? Det er ikke slik at de er alene på jobb. Og det er heller ikke slik at en 18 
år gammel servitør inviterer alle vennene sine på arbeidsplassen og skjenker de sprit. Det er på tide 
at vi stoler mer på de unge. 
 
Forslag 
 
Landsmøtet mener at personer fra fylte 18 år skal kunne servere og skjenke alkohol på 
serveringsplasser som har alkohol som et tilbud. 
 
  

Vedtatt i landsstyret 
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3.   Bompengefinansiering av rassikring og trafikksikringsprosjekt. 
 
Forslagsstiller: Vestland FrP 
 
Fremskrittspartiet tar klar avstand frå bompengefinansiering av ras og trafikksikringsprosjekt.   
 
Me skal ikkje betala bompengar for å sleppa å få stein i hovudet. 
 
Me skal ikkje betala bompengar for å ferdast trykt langs vegane våre. 
 
Finansiering med bompenger på desse områda er grovt urettferdig. Det ligg store rassikrings og 
trafikksikringsprosjekt som er heilt avgjerande å få gjennomført, for fortsatt verdiskapning og 
busetnad i heile landet. Bompengefinansiering av desse prosjekta er ikkje løysinga. 
 
I lys av koronakrisen har me ein unik moglegheit til å fremskynda prosjekt for å sikre sysselsetting i 
bygge- og anleggsbransjen, og dermed motvirka aukande arbeidsledighet. 
Her skal FrP gjera ein forskjell. Vestland FrP vil på det sterkaste oppmoda til at denne utfordringa 
vert teken tak i på nasjonalt plan. 
 
Forslag 
Landsmøtet ber stortingsgruppen arbeide for at ingen rassikrings- og trafikksikringsprosjekter skal 
bompengefinansieres.  
 
 
Oversendes landsmøtet som mindretallsinnstilling fra landsstyret  
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4. Befolkningsnedgang i distriktene -Bruk hyttene! 

Forslagsstiller: Vestfold og Telemark FrP 
 
Fremskrittspartiets landsmøte har merket seg at flere offentlige utredninger har pekt på alvorlige 
befolkningsutfordringer i distriktskommuner. Skjev sammensetning av alder, ofte slik at det er for få unge 
voksne og en økende andel av eldre i befolkningen. Dette gir utfordringer.  
Fremskrittspartiet spør seg om hvem som skal gi helsetjenester i fremtiden til den eldre befolkningen? Er det 
folk i arbeidsfør alder til å drive cafeer og andre service tilbud som mange unge etterspør?  
 
Boligmarkedet i distriktskommuner har også utfordringer. Hvem ønsker å investere 4 millioner i en ny bolig 
som er verdt 3 millioner første dag som du som ny huseier vrir om nøkkelen til huset? 
Hvilken bank vil gi unge voksne med studiegjeld lån med pant i et hus som er verdt mindre enn 
oppføringskostnaden? Hvilke av våre unge nyutdannede som ønsker seg til distriktenes rene luft og flotte 
natur har rukket å spare seg opp egenkapital som kan dekke gapet mellom hva man kan få i lån og det et hus 
koster?  
 
Det kan være flere løsninger. Husbanken kan gis økte rammer og mandat til å finansiere opp det som 
mangler av kapital for å bygge boliger i samarbeid med de lokale bankene. Slikt tar tid, lovendringer og 
bevilgninger i Stortinget. For Fremskrittspartiet vil en av flere løsninger være å ta i bruk hytter som boliger.  
 
Hvorfor ikke gi mulighet for å bruks endre en hytte til bolig? Teknisk forskrift, TEK 17 stiller ulike krav til 
hytte/fritidsbolig og bolig. Energikrav, takhøyde, balansert ventilasjon m.m. Dette er krav som det i dag ikke 
kan dispenseres fra. Feil mener Fremskrittspartiet!  
 
Det er så mange moderne hyttefelt med full standard på vann avløp og renovasjon som burde kunne 
kvalifisere til få kommunal dispensasjon fra boligkravene, uten at verken Statsforvalteren eller 
Fylkeskommunen skal blande seg inn og si fy fy eller nei nei.  
 
Energikravene er jo også litt selvmotsigende. Det er et nasjonalt regelverk. Er det like temperaturforhold i 
hele Norge? Nei det er det ikke. Det kan jo være 20 grader forskjell midt på vinteren. Her mener 
Fremskrittspartiet at det burde kunne utøves et kommunalt skjønn om man vil gi bruksendring til bolig for en 
fritidsbolig.  
 
Regjeringen er negativ til slike bruksendringer, uten å ha noen gode forslag til løsning på boligmarkedet  
i distriktene. Dagens tekniske forskrift har unntak for laftebygg som ikke klarer energikravene til hytter og 
boliger. Det er en selvmotsigende holdning i kravene. Selv om laftebygg er tradisjonsbygg og fortjener å ha 
et unntak, gir dette ikke begrunnelse for at andre bygg som nesten holder de tekniske kravene ikke skulle 
kunne få bruksendring på dispensasjon, hvis kommunen ønsker dette.  
En slik dispensasjonsmulighet vil kunne gi distriktene et boligmarked med gode beliggenheter, moderne 
infrastruktur og næringsmuligheter for bygge- bransjen til å erstatte hytter som konverteres til boliger.  
 
Forslag 
 
Landsmøtet ber stortingsgruppen om å fremme forslag til nødvendige endringer i plan- og bygningsloven og 
teknisk forskrift, som gir økt adgang til å innvilge bruksendring av fritidsbolig til bolig. 

 

 
Oversendes landsmøtet som mindretallsinnstilling fra landsstyret  
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5. Avskaff prøvetid for førerkort 

Forslagstiller: FpU  
 
 
I dag er det slik at man har 2 års prøvetid etter at man har fullført førerprøven og fått førerkort. 
Dette innebærer at man i de første to årene med førerkort får doble prikker i førerkortet. 
 
Det er feil at nye sjåfører skal straffes hardere ved brudd på trafikkloven, kontra eldre sjåfører. Det 
er på tide at denne ordningen skrotes. Det er riktig at alle sjåfører skal likestilles, og at man slutter 
med en heksejakt på nye sjåfører i trafikken. 
 
Forslag 
 
Fremskrittspartiets landsstyremøte vil at prøvetidsordningen for førerkort avskaffes  

 

Vedtatt i landsstyret 
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6. Reduksjon av skatt på aksjegevinst og utbytte 

Forslagstiller: Agder FrP 
 
Dagens skattesystem prioriterer død kapital og reduserer omløpet i økonomien. Dette gjør at 
verdifulle kroner som kunne blitt brukt på verdiskapning brukes på å drive opp boligprisene.  
 
Spekulerer du i en bolig beskattes gevinsten med normal kapitalbeskatning på 22 prosent. Dette 
uten at du har skapt verdier for samfunnet. Dersom du derimot tjener penger på å investere i et 
aksjeselskap beskattes dette med 31,68 %. For å vri investeringene fra død kapital og over til 
arbeidsplasser og verdiskapning foreslår vi å fjerne multiplikatoren på 1,44. Dette vil redusere det 
effektive skattenivået til 22% og likestille den potensielle skattebyrden for investeringer. Ikke bare 
vil dette kunne bidra til å redusere boligprisene, men også skape muligheter for næringslivet fordi 
tilgangen på kapital blir lettere. 
 
Forslag 
 
Fremskrittspartiets landsmøte vil fjerne multiplikatoren på beskatningen av aksjegevinst slik at det 
effektive skattenivået tilsvarer 22% 
 
  
Oversendes landsmøtet som mindretallsinnstilling fra landsstyret  
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7. Hjelp politiet 

Forslagsstiller: Trøndelag FrP 

 

Et av politiets viktigste kilder til bevisinnhenting er overvåkningskameraer. Dessverre er det ikke 
lov å lagre videoopptak i mer enn syv dager. Dette medfører til at politiet taper ressurser og bevis i 
viktige og tunge saker. En økning på lagringstid av kameraovervåkningstak, vil kunne hjelpe 
politiet i stor grad med å løse vanskelige saker. 

Fremskrittspartiet går inn for en stor økning i antall overvåkingskameraer i byer i Norge for å øke 
sikkerheten til innbyggerne. Det å ha kameraer vil hjelpe politiet i etterforskningen av saker, samt 
redusere ressursbruken i domstolene. 

 

Forslag 

Fremskrittspartiets landsmøte vil også at lagringstiden for opptak fra alle overvåkingskamera økes 
til 16 dager, slik at politiet får bedre tid til å sikre bevis fra disse i saker som etterforskes. 

 

Vedtatt i landsstyret, med fullmakt til redaksjonskomiteen om omskriving.  
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8. En fremtidsrettet ambisiøs norsk romnæring 

Forslagsstiller: Oslo FrP  

 

Norge får milliarder av kroner i verdiskaping fra norsk romnæring. Norsk romnæring selger varer 
og tjenester for en sum av rundt 8 milliarder kroner i året. Dette er en næring Norge tjener stort på 
og som er beviselig samfunnsøkonomisk lønnsom, og består av både statlige og private aktører. 
Som et høyteknologisk land vil det være enklere for oss å ekspandere en allerede vellykket og 
fremtidsrettet næring.  

Det forventes at verdens romindustri vil tredoble sine verdier innen 10-20 år, og verdt over 1 trillion 
dollar innen 2030, og tredobles igjen innen år 2050. Satellittindustrien har allerede voksesmerter og 
antall satellittoppskytninger vil doble de neste 3-4 årene. Norge har en særegen posisjon, både 
geografisk og teknologisk. Med opprettelsen av Andøya romhavn vil Norge entre en næring med 
nærmest et uendelig potensial. Videre vet man at hver investerte krone i norsk romnæring gir 1,45 
kroner tilbake (45% profitt), og hver krone investert i ESA-programmer vil føre hele 4,5 kroner 
(450% profitt) tilbake i norsk verdiskaping.  

Vårt land har gått gjennom ambisiøse næringseventyr tidligere. Det var få som kunne forestille seg 
på 1950-tallet at Norge skulle bli en oljenasjon, med massive høyteknologiske konstruksjoner ute til 
havs og inntekter på tusener av milliarder av kroner. Norge som et høyteknologisk og rikt land kan 
investere i fremtidsrettede næringer som kan legge til rette for fremtidens arbeidsplasser og massive 
inntekter til statskassen.  

Ved å ha en fremtidsrettet ambisiøs norsk romnæring kan vi: 

• Skape titusener av norske arbeidsplasser 

• Sette til rette for milliarder av kroner av inntekter 

• Legge grunnfundamentet for Norge som en fremtidig romnasjon 

• Videreutvikle Norge som et høyteknologisk land 

• Sikre viktige inntekter til fremtidens velferdsstat 

 

Fremskrittspartiets landsmøte mener man skal doble statsstøtten til norsk romvirksomhet, som vil 
tilsvare en total sum på 3 milliarder kroner i året 

 

 

Vedtatt i landsstyret 
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9. Økt kompensasjon for heimevernssoldater ved oppdrag og øvelser 

Forslagsstiller: Oslo FrP 

 

Som land er vi avhengig av et fungerende Forsvar, og vi er avhengig av at soldatene kan ha fullt 
fokus på oppdraget når de skal tjenestegjøre. Majoriteten av styrken i vårt Forsvar ligger i 
Heimevernet. Det innebærer mennesker som har jobber og ansvar ute i det sivile livet, men som er 
tjenestepliktig for Forsvaret og følgelig må stille til tjeneste når enn det skulle være behov for det. 
Det vil si at uavhengig av hva enn som skjer i livet til disse menneskene sivilt, så må de slippe alt de 
har i hendene og møte til tjeneste.  

Kompensasjonsordningen slik den foreligger i dag, medfører at soldatene får ulik utbetaling per 
døgn de tjenestegjør, avhengig av stilling og grad i tjenesten og i hvilken grad deres sivile jobb 
ønsker å gi dem permisjon med eller uten lønn. Dette er helt opptil arbeidsgiver å avgjøre. 

Menige soldater får betalt 185,5 kroner per døgn, ledende menig får et tillegg 25,50 kroner per døgn 
(altså 211 kroner totalt per døgn). Dette er penger man får utbetalt uavhengig av om man får lønn 
fra sin sivile jobb. 

Jobber man i en sivil jobb som ikke ønsker å lønne når man utfører grønn tjeneste, tilbyr Forsvaret 
en kompensasjon på 521 kroner per døgn. Dette tilsvarer med andre ord for en menig soldat at man 
får 706,5 kroner per døgn, og som ledende menig kroner 732 kroner per døgn. 

Gjennomsnittslønnen i Norge per 2020 ligger på 585 000 kroner, som da tilsvarer 2500 kroner per 
dag. Med en kompensasjon på rett i overkant av 700 kroner per tapte arbeidsdag, ser man følgelig at 
soldatene som tjenestegjør for landet vårt går i personlig økonomisk tap for hver dag de er i tjeneste. 
Man skal ikke straffes for å tjenestegjøre for Norge, og slik ordningen er per i dag, er dette 
realiteten.  

 

Fremskrittspartiet mener: 

- Kompensasjonstillegget skal økes til et mer forsvarlig nivå. 

 

 

Vedtatt i landsstyret 
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10. Utbygging av en nasjonal Cell Broad Cast befolkningsvarsling 

Forslagsstiller: Oslo FrP 

 

Kunnskap om risiko samt vilje og evne til omstilling og handling, er klare forutsetninger for å 
innrette samfunnssikkerhetsarbeidet mest mulig effektivt. Norge er et land med relativt få 
mennesker, med spredt bebyggelse, store klimatiske variasjoner og geografi.  

Den sikkerhetspolitiske utviklingen gir økte spenninger. Nettverksbaserte etterretningsoperasjoner 
fra statlige aktører skjer løpende og er en av de mest alvorlige truslene mot norske 
sikkerhetsinteresser, der digitale angrep er ett av flere virkemidler. For «mannen i gata» er det mest 
nærliggende å bli utsatt for dette gjennom hacker-angrep på PC, Ipad, mobil, o.l. 

Naturhendelser og -katastrofer inntreffer flere steder i landet vårt. Gjerdrum katastrofen er ett 
grufullt eksempel på hvor ille dette kan gå. 

Fremtidens bilde er ikke lik fortidens historier. Det er behov for sivile beskyttelsestiltak som kan 
møte endringene i det nye risiko- og trusselbildet 

Et samfunns evne til å mobilisere hensiktsmessig i en krevende situasjon, bygger i stor grad på 
befolkningens evne til å ta vare på seg selv. Utgangspunktet for å mobilisere hensiktsmessig må 
bygges på fakta, på felles kriseforståelse og adekvat informasjon ut til befolkningen; til rett tid og i 
rett grad.  

Coronapandemien har med all tydelighet vist at informasjon ut til befolkningen har vært avgjørende 
både for mobiliserings evnen og -viljen. Men, i den senere tid, har den også vist at for mye, for lite, 
for unyansert informasjon ikke er hensiktsmessig for den samme mobiliseringsviljen. 

Årsaken til dette kan ligge i at tiltakene har regional variasjon, mens myndighetenes 
kommunikasjonsarena i stor grad er nasjonal.  

Det er den enkelte kommune, gjennom sivilbeskyttelsesloven, som har ansvar for å ivareta 
befolkningens sikkerhet og trygghet innenfor sitt geografiske område, og påse at 
sivilbeskyttelsesloven oppfølges i hele krisespekteret; helt fra uønskede hendelser i fred, 
sikkerhetspolitiske kriser og væpnet konflikt. 

Oslo kommune har i denne tiden informert egne innbyggere gjennom bl.a SMS`er (de som er 
registrert med mobilnummer). En god minimumsløsning som fungerer på lavt kommunikasjons- og 
krisenivå. 

Det er derimot flere sårbarheter og svakheter ved en slik varsling: den når kun ut til registrerte 
brukere, kan vanskelig geografisk detaljeres i tillegg til at den ikke er sikker – gitt det 
sikkerhetspolitiske bildet tilkjennegitt tidligere i resolusjonen.  

Det er behov for et supplerende varslingssystem.  

Mobil befolkningsvarsling (Cell Broadcast) må etableres som et supplement til varsling ved 
alvorlige, sikkerhetspolitiske kriser, hendelser i fredstid som krever hurtig informasjon fra 
myndighetene til befolkningen i et definert område. 

Tidlig varsling og korrekt informasjon til sivilbefolkningen er viktig uavhengig utløsende årsak. 

Men viktige forhold må avklares, så som: valg av teknisk løsning, regulatoriske forhold samt 
forvaltning av systemet og sikkerhets-messige forhold 
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Landsmøtet anerkjenner at utfordringsbildet og strammere økonomiske rammer øker behovet for 
krevende prioriteringer i arbeidet med samfunnssikkerheten. 

Dersom vi dimensjonerer for verstefallsscenarioer høyt i krisespekteret, risikerer vi å binde opp 
ressurser som kunne vært brukt til annet formål for mer ordinære situasjoner lavere i krisespekteret. 
Med dette forslaget vil vi investere i utstyr nødvendig både høyt i et krisespekter hvor tid og korrekt 
informasjon til de som trenger det – samtidig som kommunikasjonskanal til hele, deler av 
befolkningen som befinner seg i Norge, i kommunen, i et veikryss med adekvat informasjon – til 
rett tid. Uavhengig om du er gjest i landet eller ikke – sikkert – ikke hack-bart. 

 

Forslag 

Landsmøtet anmoder stortingsgruppen om å arbeide for å etablere et mobilt 
befolkningsvarslingssystem. 

 

Vedtatt i landsstyret 
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11. Frivillige ressurser i redningstjenesten 

Forslagsstiller: Oslo FrP 

 

De frivilliges betydning for redningstjenesten er anerkjent på alle nivå i Norge, og en 
redningstjeneste uten de frivillige er utenkelig. Deres bidrag representerer i sin mest konkrete form 
både tung redningsfaglig kompetanse, reaksjonsevne og beredskap, i tillegg til viktig spesialisert 
utstyr og materiell. Samtidig representer frivilligheten de myke verdiene som handler om et 
samfunn hvor vi tar vare på hverandre, og hvor ønsket om å utgjøre en forskjell i andres liv er en 
drivkraft som står sterkt i oss. Denne drivkraften må vi imidlertid ikke ta for gitt. 

De frivillige ressursene er et sentralt element i norsk beredskap, med rundt 10.000 operative 
mannskaper over hele landet. Dette er folk som til daglig jobber med noe annet og må følgelig ta 
seg fri for å delta i et redningsoppdrag.  

Frivillige rednings- og beredskapsorganisasjoner organiserer, trener og utruster lokale ressurser som 
kan stille på kort varsel. Ikke minst så vi dette under Gjerdrum katastrofen og nå da flere har trengt 
bistand nå de gikk gjennom isen. Årlig drukner over 100 mennesker i Norge. Flere tusen har berget 
livet av drukning pga frivillige redningskapasiteter som f.eks Redningsselskapet.  

Covid19-situasjonen har ytterligere synliggjort samfunnets avhengighet av de frivillige i 
redningstjenesten. bl.a da Redningsselskapet rykket ut og bistod for vaksinering av flere av landets 
beboere på våre mange øyer og lokalsamfunn uten fast veinett.   

Lokale ressurser mobiliseres raskt til en hendelse og er ofte de første som ankommer skadestedet. 
Den frivillige redningstjenesten trenger et sterkere økonomisk fundament, covid19-situasjonen har 
forsterket dette behovet. Refusjonssatsene etter redningsoppdrag må styrkes.  

 

Forslag 

1. Landsmøtet ber stortingsgruppen om å arbeide for at frivillige som bistår nødetatene ved 
kriser får rett til kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste. 

 

2. Når hendelser oppstår er tid avgjørende for utfallet av redningsaksjonen. Å til enhver tid vite 
hvor innsatsen befinner seg, er ofte avgjørende for utfallet. Landsmøtet ber stortingsgruppen arbeide 
for etablering av et felles ressursregister for å effektivisere den operasjonelle innsatsen ved å dele 
oppdatert informasjon om relevante ressurser på tvers av etater og organisasjoner. Registeret skal gi 
en oppdatert oversikt over hvor offentlige, private og frivillige redningsressurser til enhver tid 
befinner seg, slik at en raskt kan se tilgjengelige ressurser når en situasjon oppstår. 

 

3. De frivilliges kommunikasjonskanal er nødnetterminaler. Det er et sterkt behov for flere 
terminaler og landsmøtet ber stortingsgruppen arbeide for å sikre flere nødnetterminaler til den 
frivillige redningstjenesten 

 

Vedtatt i landsstyret 


