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1.

Moms på alternativ behandling, samt kosmetisk kirurgi og behandling

Forslagsstiller: 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.

Anbefales ikke av landsstyret
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2.

La 18 åringer servere alkohol over 22 %

Forslagsstiller: 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.

Anbefales av 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.

Anbefales ikke av 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.

Anbefales ikke av landsstyret
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5.

Avskaff prøvetid for førerkort

Forslagsstiller: 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
Anbefales av landsstyret
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6.

Reduksjon av skatt på aksjegevinst og utbytte

Forslagsstiller: FpU
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%

Anbefales ikke av 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 mener at overvåkingskameraer bidrar til å øke sikkerheten til innbyggerne.
Overvåkningskameraer vil hjelpe politiet i etterforskningen av saker, samt redusere ressursbruken i
domstolene.
Forslag
Fremskrittspartiets landsmøte vil 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.
Anbefales av landsstyret
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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

Anbefales av landsstyret
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8. B

En fremtidsrettet ambisiøs norsk romnæring

Forslagsstiller: Redaksjonskomiteen
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 at statsstøtten til norsk romvirksomhet bør økes.

Anbefales av redaksjonskomiteen
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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.

Anbefales av 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.
12

Men viktige forhold må avklares, så som: valg av teknisk løsning, regulatoriske forhold samt
forvaltning av systemet og sikkerhets-messige forhold
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.
Anbefales av 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

Anbefales av landsstyret
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12. Krenkelseshysteriet må bekjempes med ytringsfrihet
Forslagsstiller: FpU
De siste årene har vi sett en ny kultur vokse frem. Flere hevder å være krenket, enten på vegne av
seg selv eller andre. Ofte må selskaper eller kjente personer unnskylde seg, trekke produkter, endre
logo eller fjerne noe som har gått på TV. Dette hysteriet er importvare fra USA, som Frp tar tydelig
avstand fra.
Identitetspolitikk er at man vektlegger noens kulturelle identitet og gruppetilhørighet fremfor deres
særegne karaktertrekk, og lager politikk eller fremsetter krav på bakgrunn av dette. Konsekvensen
er at avstanden og forskjellen mellom mennesker blir større, forståelsen mindre og tilliten vaskes
bort. Det går direkte mot prinsippet om å bedømme mennesker ut fra deres karakter, og ikke
medfødte egenskaper.
De siste årene har slike debatter kommet til overflaten i Norge. Siv Jensen bedrev såkalt «kulturell
appropriasjon» ved å kle seg ut som indianer i 2017, Mads Hansen ble beskyldt for å være rasist for
å bruke spray tan i forbindelse med et humorinnslag, og Nidar måtte trekke en påstått rasistisk
reklame spilt inn av et japansk produksjonsselskap i Tokyo. I tillegg har flere selskaper lansert eller
meldt at de kommer med nye, såkalte krenkefrie logoer, som Diplom Is og Norturas Joikakaker.
Hvis ikke man gjør det som er politisk korrekt blir man fryst ut, hengt ut, boikottet eller utsatt for
andre sanksjoner som gjør det vanskelig å stå imot.

Historien er allerede skrevet
«Woke-bevegelsen» krever statuer revet, TV-serier fjernet og historien skrevet om. Det virker som
om de har glemt at noen kan ha vært viktige, historiske personer, samtidig som de har hatt et dårlig
menneskesyn ut ifra vår tids standarder. De krenkede har også møtt ytringer med vold.
Dette er en skremmende utvikling som truer en av våre viktigste, demokratiske pilarer, nemlig
ytringsfriheten. I sommer så vi dramatiske bilder der demonstranter ble angrepet, og pøbler kastet
jernrør etter politiet i Norge.
Dette skal vi ikke godta. Selv om ord kan krenke oss, fører ikke ord, meninger eller standpunkter vi
ikke liker, til fysisk smerte. En uttalelse noen reagerer på og misliker sterkt, kan på ingen måte
sidestilles med voldshandlinger. Men selvsagt bør enkelte ytringer være ulovlige, slik som å
oppfordre til vold, terror eller andre ulovlige handlinger. Dette reguleres av lovverket.
Et annet begrep som er direkte importvare fra USA er strukturell rasisme. Nylig kunne vi lese at
varaordfører i Oslo, Kamzy Gunaratnam (Ap) vil kurse kommunale ansatte i strukturell rasisme.
Dette er del av en pågående kampanje om å fremstille Norge som et rasistisk samfunn. Det er det
ikke.
Norge er blant de beste og mest frie samfunnene å leve i for absolutt alle. Det finnes ikke et eneste
land hvor det er bedre å bo for alle personer, uansett kjønn eller hudfarge.
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Misforstått likestilling og oppkonstruerte problemstillinger
En annen side av dette er trangen til å viske kjønn bort fra språket vårt, eller systematisk
diskriminere folk basert på bakgrunn av hvilket kjønn de har. Som forslag om å erstatte «mor» med
«fødeforelder», at vi etter 900 år skal fjerne ordet «lensmann», eller at byrådet i Bergen ikke lenger
skal kalle opp gater etter menn. Dette er misforstått likestilling. Det finnes grenser for politikk.
Politikere skal løse folks hverdagsproblemer, ikke problemer som ikke finnes. Fremskrittspartiet er
bekymret for en utvikling der ytringsfriheten er under press, krenkelseshysteriet får fotfeste, historien blir
forsøkt skrevet om og man sorterer folk etter gruppetilhørighet fremfor å se enkeltmennesket.

Fremskrittspartiets mener:

•
•
•
•
•

At mennesker skal vurderes ut ifra individuelle kriterier
At ytringer ikke kan sidestilles med fysisk vold
At partiet skal være en motvekt til identitetspolitikk og krenkelseshysteri, og jobbe for at
dette ikke får ytterligere fotfeste i Norge
At diskriminerende lover og ordninger må fjernes
Historien skal ikke skrives om for å blidgjøre marginale særinteresser og radikale krefter

Anbefales av redaksjonskomiteen
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13. FrP krever raskere tilgang til nye medisiner for norske pasienter
Forslagsstiller: Redaksjonskomiteen
Norge er en sinke når det kommer til å ta i bruk nye medisiner, spesielt på kreftområdet og for
sjeldne sykdommer. Med dagens system dør syke mens de venter, og mange lever med store
smerter helt unødvendig. FrP krever en rekke endringer i systemet for godkjenning av nye
medisiner i Norge, og hensynet til pasientene må vektlegges langt høyere.
Norge har et av verdens beste helsevesen, men når det kommer til godkjenning av nye medisiner og
behandlinger er vi i bakleksa. En fersk rapport viser at norske pasienter venter lengre på nye
medisiner enn pasienter i andre land. Norge ligger på syvende plass av totalt 10 sammenlignbare
land i Europa på tilgjengelighet for medisiner når man sammenlikner med andre land i Europa. Det
er ikke godt nok.
Større faglighet i vurderingene
Nye metoder avgjør om norske pasienter får tilgang til ny medisinsk behandling, og det er
Beslutningsforum som avgjør om prisen for nye behandlinger er lav nok. I Beslutningsforum sitter
kun de fire administrerende direktørene for helseforetakene og en observatør fra brukerutvalgene.
Det lyttes i liten grad til fagfolk og brukere, og de som tar avgjørelsene er de samme som styrer
pengene i helseforetakene. FrP mener at pasientgrupper og fagfolk i langt større grad bør lyttes til
og være med på avgjørelsene om nye medisiner i Norge skal godkjennes.
Behandlingstid
Beslutningsforum bruker lang tid på å godkjenne eller avslå legemidler som allerede har gått
gjennom den strenge og omfattende godkjenningsprosessen til de europeiske legemyndighetene.
Det er norske pasienter som rammes av dette. Rapporten viser at det særlig er legemidler for sjeldne
sykdommer og nye kreftmedisiner som ikke er tilgjengelig for norske pasienter.
I Danmark tar det i gjennomsnitt 154 dager før legemidler er innført, i Norge tar det 522 dager. Tid
er en ressurs mange med alvorlige diagnoser ikke har. For enkelte kreftsykdommer er nå Norge det
landet i Vest-Europa med dårligst tilgang til nye medisiner for vanlige folk. Folk med penger kan
kjøpe seg medisiner og behandling, mens vanlige folk må ty til innsamlingsaksjoner eller stå uten
behandling. Det er uakseptabelt i et så rikt land som Norge. Vi trenger et system som sikrer tilgang
til medisiner raskere. Målet skal være at Norge har lavest behandlingstid på å godkjenne nye
behandlinger og medisiner i Europa.
Mer hensyn til pasienter – mindre hensyn til pris
I Norge vektlegges pris høyt under godkjenningsprosessen av nye medisiner. Kostnadene
overvurderes, og helsegevinstene for pasientene undervurderes. Det er uakseptabelt at andre
europeiske land ser nytten av å tilby legemedisiner til sin befolkning, mens de samme legemidlene
blir avslått av norske helsemyndigheter med begrunnelsen at de ikke er kostnadseffektive. Norske
myndigheter sin betalingsvillighet for et kvalitetsjustert leveår, som brukes i vurderingene av om et
legemiddel er kostnadseffektivt, må økes betraktelig og være på nivå med sammenlignbare land.
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Åpenhet
Avgjørelsene til Beslutningsforum er i dag i stor grad unntatt offentlighet. Det er altså ingen
mulighet for pasienter, pårørende, fagfolk, politikere eller media til å vurdere beslutningene deres.
Det er en stor utfordring for legitimiteten til det norske godkjenningssystemet at det ikke er fullt
innsyn i begrunnelsene, slik at vi kan stille spørsmålstegn ved beslutningene. Beslutningene er i
tillegg endelige. Det finnes ingen ankemulighet, i motsetning til andre områder innen offentlig
forvaltning. FrP krever at det gis fullt innsyn i begrunnelsene til Beslutningsforum. Det må i tillegg
settes ned en ankeinstans som evaluerer avslagssakene.
Nye behandlingsmetoder
Ordningen «compassionate use» innebærer at alvorlig syke pasienter uten andre
behandlingsalternativer kan prøve ut lovende legemidler før medisiner markedsføres. Det er gratis
for det offentlige, men på grunn av sterke restriksjoner er det veldig få pasienter som får denne
muligheten til å få ny behandling i Norge sammenlignet med andre land. Norske helsemyndigheter
må legge til rette for at alvorlig syke pasienter i langt større grad få muligheten til å benytte og
prøve ute nye metoder. Dagens system fører til mange nordmenn ikke får nødvendig hjelp og at
tilbudet ved sjeldne sykdommer er for begrenset.
Personaltilpasset medisin
Norge må tilbake i førersetet for utviklingen av persontilpasset medisin. Antallet kliniske studier er
halvert i Norge siden år 2000 og vi bruker langt mer tid på å innføre nye behandlinger enn våre
naboland. Vi trenger en større satsing på persontilpasset medisin også i Norge. Dette vil ikke kun
være god pasientbehandling, det vil også skape vekst og næringsutvikling på et område hvor Norge
har alle muligheter til å sette seg i førersetet. En satsing på persontilpasset medisin er altså både en
satsing på norske arbeidsplasser, og på god og effektiv behandling til norske pasienter.
For å tilby norske pasienter de beste legemidlene vil FrP:
• Gi pasientgrupper og fagfolk innflytelse i Beslutningsforum
• Sikre at Norge skal ha lavest behandlingstid for å godkjenne nye legemidler i Europa
• Øke norske myndigheter sin betalingsvillighet i vurderingene om legemidler er
kostnadseffektive
• Det gis fullt innsyn i avgjørelser fra Beslutningsforum, og ankerett ved avslag
• Det settes ned en ankeinstans som evaluerer avslagssakene som behandles i
Beslutningsforum
• Legge til rette for flere kliniske studier og utprøvende behandlinger
• Satse på gentesting og nødvendig infrastruktur for å tilby dette til flere norske
pasienter
• Ha raskere innføring av nye behandlingsmetoder i systemet for Nye metoder

Anbefales av redaksjonskomiteen
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14. FrP vil sikre flere sykepleiere og helsefagarbeidere
Forslagsstiller: Redaksjonskomiteen
Det er et stort behov for å rekruttere flere sykepleiere og helsearbeidere i Norge. I revidert
nasjonalbudsjett vil FrP foreslå at det lages en opptrappingsplan for å sikre flere sykepleiere og
helsefagarbeidere i årene fremover. Planen skal inneholde et utdannings- og lønnsløft, og andre
tiltak som samlet kan sikre nok kompetente hender i helse- og omsorgstjenestene.
Kompetent helsepersonell er grunnmuren i helse- og omsorgstjenesten, og er en forutsetning for at
den norske befolkningen kan tilbys helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet.
Lønnsløft
Under pandemien har sykepleierne og helsefagarbeiderne gjort en formidabel innsats. Lønnen til
sykepleiere og helsefagarbeidere bør økes fordi de fortjener det. Men også fordi høyere lønn vil
kunne bidra til økt rekruttering og at flere velger å bli i yrket. Staten er en del av lønnsoppgjørene,
og har muligheten til å øke lønningene utover den lønnsveksten som legges til grunn generelt. FrP
ønsker en treårig opptrappingsplan som legger opp til at det gis et ekstra lønnstillegg til sykepleiere
og helsefagarbeidere de tre neste årene.
Styrk utdanningene i Norge
Mangelen på helsepersonell i Norge er en varslet krise og kommer til å bli verre hvis det ikke tas
grep nå. Norge har behov for 6000 flere sykepleiere nå. SSBs framskrivninger viser at vi kan
mangle om lag 36 000 helsefagarbeiderårsverk og 20 000 sykepleieårsverk fram mot 2035. Vi
kunne utdannet tre ganger så mange sykepleiere hvis alle søkere med sykepleie som førstevalg
hadde fått studieplass. Fremskrittspartiet vil ha et betydelig løft i helseutdanningene, og vil at
antallet studieplasser skal trappes opp i årene som kommer. Studieplasser for utdanning av
helsefagarbeidere, vernepleiere, sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre skal trappes opp.
Fremskrittspartiet vil ha en desentralisert helse- og omsorgsutdanning, slik at studiene blir
attraktive, og slik at det blir enklere å ta etter- og videreutdanning.
Kompetansen til helsepersonell må brukes riktig
Til tross for sykepleiermangel bruker mange sykepleiere arbeidstiden sin på andre oppgaver enn å
hjelpe pasienter og brukere. En undersøkelse fra Sykepleierforbundet i 2019 viste at sykepleiere
brukte for mye tid på oppgaver som andre kunne utføre, som vasking, rydding og
vaktmestertjenester. 6 av 10 sykepleiere bruker daglig tid på oppgaver som de mener andre burde
utføre. Det er sløsing av ressurser. FrP vil at ressursbruken i helse- og omsorgstjenestene skal
gjennomgås og forbedres. Det bør vurderes om sykepleiere kan overta oppgaver fra leger,
helsefagarbeidere overta oppgaver fra sykepleiere og assistenter som får nødvendig opplæring kan
overta oppgaver fra helsefagarbeidere. Ressursene må brukes bedre enn i dag.
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FrPs treårige opptrappingsplan for sykepleiere og helsefagarbeidere:
•
•
•
•
•

Løfte lønnsnivået til sykepleiere og helsefagarbeidere, som sikrer at vi beholder og
rekrutterer nødvendig personell.
Økning i antall studieplasser for helsefagarbeidere, vernepleiere, sykepleiere,
spesialsykepleiere og jordmødre.
Lovfestet plikt for kommunene å ta imot sykepleiere og helsefagarbeidere i praksis, slik det
er i spesialisthelsetjenesten
Sykehus og kommuner pålegges å følge opp Riksrevisjonens rapporter om bemannings- og
kompetanseutfordringer og utarbeide en strategiske plan for å løse dette på kort og lang sikt.
Gjennomgå og forbedre ressursbruk og oppgavefordeling i helse- og omsorgstjenestene og
foreslå ansvarsendringer mellom profesjonene der det er formålstjenlig.

Anbefales av redaksjonskomiteen
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15. Fri konkurranse og ingen avgifter for elsparkesykler
Forslagsstiller:Vestland FrP
Et stortingsflertall bestående av Høyre, Ap, Sv og Sp har fremmet lovforslag som gjør at
kommunene kan kreve gebyr av elsparkesykkelutleiere, hindre fri konkurranse og til og med
kommunalisere eller forby elsparkesykkelutleie. FrP vil ha mest mulig fri konkurranse, ingen
avgifter og mener kommunen bør holde seg langt unna driften av privat ordning.
FrP mener det er positivt at det kommer objektive reguleringer som sikrer trafikksikkerheten for
både elsparkesykkel brukere og andre som ferdes på offentlig vei. Det er også positivt at det
kommer reguleringer som sikrer færre feilparkeringer og mulighet for kommunene til å sanksjonere
mot feilparkerte sykler. Dette er forslag som Statens vegvesen har utarbeidet i samarbeid med
bransjen.
FrP mener det er riktig å gi objektive regler som alle utleieselskap og brukere må følge. Derimot er
FrP motstander av at kommunen skal gis mulighet til å regulere selve driften av utleieselskapene
slik Høyre, Ap, Sv og Sp legger opp til. FrP mener det er også direkte feil å gi kommunen adgang
til å forby kommersiell utleie av elsparkesykler og eventuelt kommunalisere elsparkesykkelutleie.
Elsparkesykler er blitt svært populære og er en miljøvennlig måte å reise på. FrP mener det er
overraskende at når det endelig kommer en miljøvennlig måte å forflytte seg raskt og effektivt i
byen, så skal den underlegges reguleringer og avgiftsbelegges. Dette viser at avgifter og
restriksjoner mot biler i byen egentlig ikke handler så mye om miljø.
FrP vil arbeide for at elsparkesykkelutleierne får konkurrere om å gi kundene de beste tjenestene til
en lavest mulig pris for kundene. Det vil alle tjene på, både brukerne, utleieaktørene og ikke minst
miljøet.
Foreslås avvist – gjeldende politikk
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16. FrP sier NEI til nye «dusteforbud»
Forslagsstiller: Innlandet FrP
FrP har alltid stått på folket og den lille mann sin side mot forbud, påbud, restriksjoner og
formynderi.
Mens den politisk venstresiden har en lang tradisjon med å innføre påbud etter påbud og forbud
etter forbud, så har FrP kjempet for frihet, deregulering og at det som er vanlig og lovlig i andre
land også må være tillatt i Norge.
«Dusteforbud» som sosialistene har stått for opp gjennom årene er lang. Stengetidsbestemmelser
som gjorde at butikker ikke kunne holde åpent på kveldstid, forbud mot rullebrett, forbud mot
parabolantenner, forbud mot lakrispiper, forbud mot vannscootere etc. I den senere tiden kan man
trekke frem nullutslippssoner for bensin- og dieselbiler – eller rettere sagt forbudssoner. Noen vil til
og med forby salg av nye bensin- og dieselbiler. Sist ut er Sp og Sv som langt på vei vil sette foten
ned for elsparkesykler igjen.
FrP har tatt kampen mot alle forbud og gradvis åpnet for sunn fornuft, og at mesteparten av det som
tidligere var forbudt nå er tillatt. Status etter våre drøyt seks år i regjering er at mange helt ulogiske
og unødvendige forbud har blitt opphevet. Da FrP satt i regjering ble det ikke innført et eneste
«dusteforbud». Et forbud vi fikk fjernet var f.eks at det ikke var tillatt med elsparkesykler.
Men vi fikk knapt flyttet ut av regjeringskontorene før regjeringen allierer seg med Sp og resten av
den knallrøde venstresiden for å innføre forbud mot elsparkesykler, og forslag om forbudssoner for
bensin- og dieselbiler i byene.
Alt skal reguleres, og helst forbys. Med denne ukens elsparkesykkel-forslag, som har støtte fra alle
partiene i kommunal- og forvaltningskomiteen – med unntak av FrP, risikerer man at kommunene
får muligheten til å sette ned foten for et effektivt og godt likt transportmiddel. Et transportmiddel
som ikke forurenser, ikke støyer og bråker, ikke tar mye plass, ikke er subsidiert og gir brukerne en
helt unik frihet til å forflytte seg raskt og effektivt dit de ønsker.
At Sv, Ap, Sp og eventuelt Rødt og MDG vil gjøre det vanskeligere med elsparkesykler er ikke
overraskende, men at de også har fått med seg Høyre, KrF og kanskje V, er overraskende og
skuffende.
Forslag: Landsmøtet ber stortingsgruppen jobbe for at «dusteforbud» vi sørget for å oppheve, slik
som forbud mot elsparkesykler, ikke gjeninnføres og at andre dårlig begrunnede forbud fjernes eller
hindres innført.
Foreslås avvist – gjeldende politikk

22

17. Samtykkelov motvirker intensjonen
Forslagsstiller:FpU
Samtykkelov har igjen blomstret opp i samfunnsdebatten. Arbeiderpartiet vedtok under sitt
landsmøte i april å støtte samtykkelov. Hensikten med lovforslaget er å innføre et samtykke før
seksuelt samleie skal forekomme. Dette for å sørge for at det ikke vil være noen tvil om at et
seksuelt samleie er basert på frivillighet mellom partene.
Der vektlegges det særlig om frivilligheten har kommet til utrykk gjennom ord eller handling på
annen måte. I 2018 ble lovforslaget om samtykkelov votert over på Stortinget. Rødt, SV, MDG og
Ap støttet forslaget. Amnesty har også markert støtte til forslaget.
I Norge har man holdt fast på en definisjon av voldtekt som det å skaffe seg seksuell omgang ved
vold eller truende atferd eller å ha seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre
grunner ute av stand til å motsette seg handlingen. Norge har også kriminalisert grovt uaktsom
voldtekt. Samtidig har straffeloven en separat paragraf som fastslår at det er straffbart å foreta
seksuell handling med noen som ikke har samtykket til det.
Et problem med en samtykkelov kan være at jussen blir uklar. Hvordan skal dommerne kunne vite
om det er blitt foregått seksuelt samleie med samtykke, hvis offeret nekter for det? Et samtykkekrav
kan også stride mot legalitetsprinsippet, i henhold til grunnlovens § 113, som omfatter at staten ikke
kan gjøre inngrep i borgernes rettsstilling uten hjemmel i lov. I verste fall kan en innføring av
samtykkeloven ramme uskyldige borgere, eller legge en tung bevisbyrde over på offeret.
Oppsummert vil innføring av samtykkelov kunne føre til konsekvenser for rettsikkerheten, der
verken hensyn til offer eller siktet blir ivaretatt. Løsningen for å motvirke flere voldtekter er å
vektlegge FrPs justispolitikk: Lengre straffer for seksuallovbrudd kombinert med økte bevilgninger
til politiet for å sikre at enkeltmenneskets naturlige rettigheter blir beskyttet av staten.
Forslag til vedtak:
-FrP motsetter seg en eventuell innføring av samtykkelov, grunnet vanskeligheten med å håndheve
loven og ivaretakelsen av rettssikkerheten.

Foreslås avvist - gjeldende politikk
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