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1. Nei til ressursrente i fiskerinæringen
Fremskrittspartiet har merket seg den pågående debatten om hvorvidt fiskerinæringen skal
påføres en ekstraskatt som følge av at de har en ekstra stor fordel av sin næringsfordel, også
kalt ressursrenteskatt. Ressursrenteskatt er noe man kan hente inn som ekstrabeskatning av
det som omtales som superprofitt innen gitte næringer. Dette er ikke tilfellet for
fiskerinæringen, selv om utvalget som så på kvotefordelingen mellom fartøygruppene
(Eidessen-utvalget) mente at det kunne være grunnlag for å vurdere en slik innføring. Dersom
forutsetningene for en ressursrente skulle vært til stede måtte en i langt større grad, enn det
som er mulig å få til i dagens politiske landskap, latt enkeltaktører få kjøpe opp en langt større
del av dagens kvoter over hele landet. Dette ville skape en voldsom usikkerhet for industrien,
samfunnene langs kysten og ikke minst arbeidsplasser. Dette er hverken i henhold til FrPs
program eller regjeringens politikk. Jeg vil nå gi noen eksempler på hvorfor fiskerinæringen
ikke oppfyller vilkårene for å kunne ilegges ressursrente:
Det er i dag reguleringer av deltakeradgangen for å kunne delta i fiske gjennom Deltakerloven.
Denne loven regulerer at du må være aktiv fisker for å kunne kjøpe en kvote. Det er imidlertid
lagt klare begrensninger på hvor mye en kan eie av kvotene gjennom et kvotetak slik at man
ikke kommer i en situasjon der kvotene er på for få hender. Dette vil kunne få negative
konsekvenser på konkurransen mellom aktørene og ikke minst overfor kjøpere av råstoff.
Det er i dag monopol på førstehåndsomsetning av fisk. Dette reguleres gjennom
fiskesalgslagsloven. Dette gjør at fisker ikke helt fritt vil kunne styre hvordan en selv ønsker å
forvalte sin egen fangst. Dette for å sikre at man har sysselsetting langs kysten gjennom at
industrien får anledning til å kunne by på fangster som legges ut på auksjon eller gjennom
minsteprissystemet.
I tillegg kommer er rekke andre reguleringer som kvoter, havressursloven, hindringer for rederi
i sør til å kjøpe båter i nord, industriens forbud mot å eie kvoter etc. Videre har næringen selv
finansiert en effektivisering av flåten gjennom en meget dyr strukturering. Når vi så også ser at
bestandene på våre viktigste fiskeslag er på vei ned, så er ikke dette tidspunktet for å vurdere
en ressursrente og dermed økt skatt på fiskerinæringen.
Fremskrittspartiet er et parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep
(angrep). Videre er vi et parti som vil ta hele landet i bruk gjennom gode rammevilkår smarte
løsninger, ikke gjennom subsidier og nye krav. Derfor sier vi et klart NEI til ressursrente for
fiskeriene:
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2. Like konkurransevilkår for havbruksnæringen
Norge har produsert og eksportert fisk i generasjoner. De siste ti årene er eksporten fra
sjømatnæringen mer enn doblet, til 100 milliarder. Fremskrittspartiet mener Norge skal ha
ambisjoner om en ytterligere dobling de neste 10 årene slik at sjømateksporten når 200
milliarder kroner i 2030. Dette avhenger av et blått taktskifte hvor det legges til rette for en
videre bærekraftig vekst.
Sjømat skaper mange lokale arbeidsplasser og store lokale ringvirkninger langs kysten. En
dobling av eksporten i 2030 vil også legge til rette for flere arbeidsplasser og økte
ringvirkninger lokalt. I 2018 kom den første store utbetalingen fra havbruksfondet til norske
fylker og kommuner. Fremskrittspartiet mener vi må bygge videre på havbruksfondet og
sikre at fremtidig vekst gir en stabil og årlig utbetaling til de kommunene og regionene som
legger til rette for næringen.
Fremskrittspartiet vil ha et skattesystem som motiverer til investeringer, vekst og
nyskaping i Norge. Vi ønsker at bedriftsbeskatningen skal være innrettet slik at norske
virksomheter har de samme rammevilkårene som våre viktigste handelspartnere.
Fremskrittspartiet er derfor urolig for det utredningsarbeidet som nå skjer i regi av det
regjeringsoppnevnte utvalget som ser på fremtidig beskatning av havbruksnæringen, her
under ekstraskatt i form av en grunnrenteskatt og/eller produksjonsavgift.
Fremskrittspartiet registrerer også at det nå utvikles teknologier innen havbaserte
løsninger og landbasert oppdrett, som gjør våre naturgitte fortrinn i havbruk mindre
fremtredende. Dette vil øke den internasjonale konkurransen, og vi må derfor ikke pålegge
næringen særskatter som svekker Norge i den globale konkurransen.
Fremskrittspartiet vil:
•
•
•

Sikre en videre og bærekraftig vekst i havbruksnæringen.
Sikre kystkommunene stabile inntekter fra havbruksnæringen ved å videreutvikle
Havbruksfondet.
Ikke pålegge sjømatnæringer nye særskatter og avgifter, herunder grunnrenteskatt,
produksjonsavgifter eller lignende, som svekker den globale konkurransekraften.
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3. Slipp scooterne fri
Norge er et land rikt på fantastisk natur og mulighet for naturopplevelser.
Motorferdselsloven gir kommunen rett til å opprette løyper for snøskuterkjøring.
Dessverre er fylkesmennene og deres miljøavdelinger litt for opptatt av å verne og bevare.
Dedikerte skuterløyper er et godt kompromiss mellom et totalt frislipp, og rettigheter for
skuterfolket. Fjell, vidde og skog skal kunne brukes av alle, enten man bruker motorisert
fremkomstmiddel eller ikke.
Dagens praktisering av regelverket er ikke i tråd med moderne menneskers bruk av
naturen. Da må fylkesmennenes overprøving av det lokale selvstyret fjernes, og kravene
for etablering av skuterløyper liberaliseres.
Fremskrittspartiets landsmøte ber stortingsgruppen jobbe for å liberalisere
motorferdselsloven ytterligere, samt fjerne fylkesmennenes innsigelsesrett.
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4. Sterkøl i bryggeriutsalg
Det er i dag over 200 småskalabryggerier i Norge. Småskalabryggeriene står i dag for ca.
fire prosent av ølvolumet i Norge og 20 prosent av arbeidsplassene i bryggerinæringen.
Det er kun et titalls av de små bryggeriene som har sunn økonomi, men det store flertallet
drives svært marginalt og beror i stor grad på dugnadsinnsats og gratisarbeid fra eierne.
For å gå i balanse og kunne fortsette med videre drift, har mange bryggerier i det siste
åpnet egne ølutsalg i tilknytning til bryggeriene. For å bevare mangfoldet i
bryggerinæringen er det viktig at forholdene legges til rette i form av avgifter og endring i
alkoholloven.
I 2018 vedtok Regjeringen en reduksjon i alkoholavgiftene til småskalabryggerier som årlig
produserer mindre enn 500 000 liter øl. Det ble gitt 20% reduksjon i alkoholavgiftene for
årlig produsert mengde øl opp til 50 000 liter, 15% reduksjon for mengder over 50 000 til
100 000 liter, 10% for mengder over 100 000 til 150 000 liter og 5 % reduksjon for menger
over 150 000 til og med 200 000 liter. Denne reduserte satsen gjelder kun for øl med
alkoholstyrke over 3,7% til og med 4,7 volumprosent.
Da mye av produksjonen av håndverksbrygget øl består av sterkøl, så bør denne
avgiftsreduksjonen utvides til også å gjelde sterkøl.
Fra 1. juli 2016 ble det tillatt å selge sider med styrke opp til 22 % direkte fra produsent.
Dette bør nå utvides til også å gjelde sterkøl i bryggeriutsalg for bryggerier.
Landsmøtet ber stortingsgruppen og våre regjeringsmedlemmer om å jobbe for at sterkøl
kan selges i bryggeriutsalg, eventuelt som en forsøksordning, samt at reduksjon i
alkoholavgiften til småskalabryggerier utvides til å gjelde sterkøl.
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5. Legg ned Medietilsynet
Medietilsynet sin oppgave er blant annet å sette aldersgrenser for kinofilm, forvalte
støtteordninger, behandle søknader om pressestøtte og føre tilsyn med kringkasting. Dette
er oppgaver som fint kan gjøres uten at man har et eget tilsyn.
I tildelingsbrevet for medietilsynet for 2018 står det at Medietilsynet skal styre
virksomheten på en slik måte at den bidrar til følgende mål:
1.

Befolkningen har tilgang til et bredt spekter av redaksjonelle medier.

2.

Befolkningen bruker medier på en bevisst måte og gjør valg basert på kunnskap og
kompetanse.

3.

Myndigheter og andre samfunnsaktører har tilgang til oppdatert og relevant
kunnskap om mediemangfold, medieregulering og medieøkonomi.

4.

Befolkningen har tilgang på informasjon om eierforhold i norske medier jf. lov om
åpenhet om eierskap i medier.

5.

Mediene overholder de særskilte reglene som myndighetene har fastsatt for
medievirksomhet i Norge i kringkastingsloven, bildeprogramloven, film -og
videogramloven og lov om åpenhet om eierskap i medier.

Oppgave en til fire trenger man ikke et eget tilsyn som skal kontrollere. Oppgave fem kan
fint utføres av f.eks konkurransetilsynet. Vi mener derfor at et eget medietilsyn er
unødvendig, og ønsker å legge dette ned.
Fremskrittspartiets landsstyre vil legge ned medietilsynet.
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6. Ja til enklere byggesaksbehandling i 100 meters beltet
Fremskrittspartiets landsmøte mener at tiltak i etablerte bolig eller hytte områder i 100
meters beltet langs sjøen må bli mindre byråkratisk og tidkrevende.
Forbudet mot tiltak i 100 meters beltet i strandsonen medfører at de fleste tiltak utover
fasadeendring i allerede bebygde områder må til regionale myndigheter for å få
dispensasjon.
Et annet moment er det i mange reguleringsplaner for områder nær sjø og vassdrag ikke
er lagt inn byggegrense mot sjø, med den følge av at enkle tiltak utløser
dispensasjonssøknader.
Dette er tidkrevende prosesser som utløser mye byråkrati til liten eller ingen nytte. Det er
sjelden at Fylkesmannen eller fylkeskommunen har merknader til at en etablert bolig
innenfor 100 meters beltet langs sjø og vassdrag skal få anledning til ombygging eller og
sette opp et tilbygg lengst vekk fra sjøen.
Etter Fremskrittspartiets mening er dette en unødvendig og tidkrevende prosess som det
med en liten endring i Plan- og bygningsloven kan forenkles.
I slike områder langs sjøen eller vassdrag med etablert bebyggelse må kommunene etter
en kommunedelplan prosess gis mulighet til å trekke opp en funksjonell strandsone grense
til erstatning for det generelle byggeforbudet i 100 meters beltet.
Dette vil muliggjøre å tegne opp en linje i kommunedelplanen som følger veggliv til
eksisterende bebyggelse i bolig og hytteområder.
Alle søknadspliktige tiltak som er mellom denne linjen og sjøen må til forhåndsuttalelse
hos regionale myndigheter. Tiltak bak denne linjen avgjøres av kommunen i ordinær
saksbehandling og uten dispensasjonsbehandling som involverer regionale myndigheter.
Dette vil medføre langt mindre byråkrati i behandling av saker som i dag automatisk får
dispensasjon da de ikke har konsekvens for allmennhetens interesser.
Fremskrittspartiets landsstyremøte mener en slik formulering som i forslaget vil kunne bety
en stor forenkling av behandling av tiltak i 100 meters beltet mot sjø for kystkommuner.
Fremskrittspartiets landsstyremøte ber Regjeringen vurdere om følgende tekst kan inntas i
Plan- og bygningsloven:
Kommunen kan i kommunedelplan bestemme funksjonell strandsone til erstatning for 100
meters beltet, med forbud mot tiltak langs sjø og vassdrag i plan og bygningslovens
paragraf 1-8.
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7. FrP kritisk til nye campingregler
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt nye regler for brannsikkerhet på
campingplasser på høring med høringsfrist 3.mai 2019.
Forslaget utvider definisjonen på en campingenhet, slik at det blir felles definisjon for alle
elementer som inngår i en campingenhet – enten det er campingvogner,
husvogn/villavogn, «spikertelt», fortelt, terrasse, levegg eller andre tilleggskonstruksjoner.
Det foreslås et generelt avstandskrav på 4 meter mellom alle campingenheter gjennom et
nytt syvende ledd i TEK17 §11-6
Fremskrittspartiet er opptatt av brannsikkerhet også på campingplasser, men kritisk til den
nye definisjonen på hva som skal inngå i en campingenhet. Dersom forskriftsendringen blir
vedtatt med virkning fra 01.07.19 vil dette skape store utfordringer for eiere av
campingplasser og campingenheter i hele Norge. Behovet for ombygging av terrasser,
levegger og lignende installasjoner vil bli stort.
Fremskrittspartiets landsmøte ber regjeringen vurdere høringsforslagene knytt til nye
regler for brannsikkerhet på campingplasser nøye, og ikke innføre regler som på teoretisk
kan virke tilforlatelige men i praksis vil skape store utfordringer for folk flest.
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8. Bruk av politihund i rusforebyggende arbeid i videregående skoler
Det er en prioritert politioppgave å forebygge narkotika blant ungdom i samarbeid med
skoleetaten og andre aktører på området. Politiet skal være i tett dialog med skolene for å
sikre at barn og unge opplever trygghet i skolehverdagen, samt at de ikke utsettes for
risiko for rekruttering til kriminalitet eller bruk av narkotika.
Typer hundesøk med Politihund kan benyttes i forebyggende øyemed på følgende måter:
1. Søk etter narkotika utenfor og i skolens nærområde- vil følge regler for søk med hund på
offentlig sted.
2. Søk etter narkotika i skolens fellesarealer utenfor ordinær skoletid. Søket gjennomføres
etter skriftlig anmodning eller samtykke fra skolen. Elevenes skap og private eiendeler
undersøkes ikke.
3. Søk etter narkotika i skolens fellesarealer i ordinær skoletid. Søket gjennomføres etter
skriftlig anmodning eller samtykke fra skolen. Elevene holdes atskilt fra hundesøket og
elevenes skap og private eiendeler undersøkes ikke.
4. Generell demonstrasjon av bruk av hund til å oppspore narkotika. Demonstrasjonen skjer
etter skriftlig anmodning eller samtykke fra skolen. Demonstrasjonen skal foregå på en
måte som sikrer at elever og deres eiendeler ikke blir gjenstand for søk.

Justis- og beredskapsdepartementet besluttet i august 2013 at bruk av til søk på elever
eller deres eiendeler, ikke skulle gjennomføres inntil ordningen var evaluert.
De siste månedene har Aftenbladet skrevet flere artikler om rusbruk blant unge i
Rogaland. Det fremkommer at antall narkotikasaker der de involverte er under 18 år har
doblet seg i løpe av 2018. ungdommer helt ned i 12 års alder får kjøpt stoffer som LSD.
Antall unge som blir henvist til ruspoliklinikken har skutt i været. Forebyggende enhet i
politiet forteller om tøffere miljø med store mengder narkotika som: Cannabis, xanor,
sobril, rivotril, LSD, ecstasy, GHB, amfetamin, kokain.
Oppfatningen i Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) er ikke overrasket, ungdom har en
lav terskel for å debutere med narkotika.
Fremskrittspartiet mener det forebyggende arbeidet må styrkes for å ivareta
skolehverdagen for elever flest. Det er ikke en rettighet å ta med seg ulovlige rusmidler på
skolens fellesarealer og FrP foreslår derfor at det må tillates med søk etter narkotika i
skolens fellesarealer i ordinær skoletid.
Søket skal gjennomføres etter skriftlig anmodning eller samtykke fra skolen, men elevene
trengs ikke holdes atskilt fra hundesøket og elevenes skap og private eiendeler kan
undersøkes som del i skolens forebyggende arbeid mot narkotikakriminalitet.
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9. Bistand skal gå til Kripos for å avdekke overgrep via nett
Fremskrittspartiet skal sørge for at Kripos sine program som «Dark Room» som avverger
og avdekker overgrep nasjonalt og internasjonalt får tilstrekkelig midler til å ta
overgriperne.
Kripos opprettelsen av «Dark Room»
Høsten 2015 oppdaget politiet som jobbet med overgrepssaker at det var flere nettverk
som hadde kontakt med hverandre og at overgrepssakene sakene måtte ses i
sammenheng. Dette resulterte i opprettelsen av operasjon «Dark Room». Siden januar
2016 har rundt 30 politifolk fra ulike avdelinger samarbeidet om å avsløre nettverkene på
det mørke nettet.
Som følge av operasjon «Dark Room» er et stort antall grove bilder, filmer og samtaler
gjennom chat-tjenester beslaglagt og gjennomgått. Dette har ført til siktelser for blant
annet voldtekt, menneskehandel, fremstilling og deling av overgrepsbilder- og videoer av
barn.
Politiet arbeidet i stillhet før de startet opprullingen av overgripere på nett i november 2016
startet. På dette tidspunktet var 51 personer siktet og over 5 000 brukerkontoer på ulike
chat-tjenester var identifisert. 30. mai 2017 kom Vest politidistrikt med en
statusoppdatering: Det var nå opprettet 33 nye saker og minst 300 barn er blitt grovt
seksuelt utnyttet og misbrukt gjennom liveoverførte overgrep. Flere av sakene grenser mot
tortur. Per 30. mai 2017 var 84 personer siktet. Flere av sakene går ut på at
norske/skandinaviske menn bestiller videooverførte overgrep av barn fra fattige land. Noen
av overgrepene grenser til drap og tortur.
Etterforskning og avdekking av overgrep mot barn kan ikke begrenses nasjonalt, men må i
økende grad omfatte betydelig internasjonalt samarbeid. Det er grunn til å tro at bedre
tilgang på internett i den fattige delen av verden vil øke forekomsten av videooverførte
overgrep mot barn i utviklingsland. I mange av disse landene mangler man ressurser på å
etterforske og avdekke overgrepssaker, hvilket i praksis kan medføre at land eller områder
blir «frisoner» for denne type overgrep.
Kripos har tilsvarende operasjoner som «Dark Room» i flere politidistrikt, hvor alle
avdelingene er med på å avdekke overgrep som blir bestilt via nettet i fattige land. Disse
avdelingene/operasjonene sitter på viktig kompetanse som er nødvendig å formidle til de
landene som er utsatt for problematikken med nettovergrep av barn.
Regjeringsplattformen slår fast at bekjemping av vold og undertrykking, særlig rettet mot
utsatte grupper, deriblant barn, skal være en prioritet i norsk bistand. Innsats mot moderne
slaveri, som inkluderer prostitusjon og menneskehandel, understrekes som et viktig
satsingsområde. Seksuell vold i krig og konflikt har blitt aktualisert gjennom Nobels
fredspris til Denis Mukwege og Nadia Murad, og regjeringen har bevilget mye til program
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som skal bekjempe dette. Bekjemping av bestilte overgrep mot barn i utviklingsland bør
derfor være en naturlig prioritet i det norske bistandsbudsjettet.
Fremskrittspartiet er opptatt av at bistandsmidler skal ha effekt, og treffer formålet direkte
uten for mange mellomledd. Vi mener også at bistanden som gis må bidra til at landene
selv må settes i stand til å utføre viktige samfunnsoppgaver. Bistand har altfor ofte bidratt
til å undergrave viktige funksjoner i landene, ved at disse har blitt gjort avhengige av
utenlandske donasjoner for å fungere. Derfor fungerer bistand best når den kan bidra til å
bygge kapasitet og kunnskap i lokale institusjoner. Norge har etterforskere i verdensklasse
på å avdekke overgrep mot barn i fattige land. Det er igangsatt et arbeid med å etablere
stillinger for norske etterforskere i landene som er mest utsatt for bestillingsovergrep.
Norske bistandskroner bør brukes til å gi opplæring til lokalt politi og etterforskere.

Fremskrittspartiet vil:
•
•

•

Bruke bistandsmidler til arbeid for å avdekke overgrep, tortur og drap mot barn i
fattige land
Jobbe aktivt for at Kripos sine program som «Dark Room» inngår i et nordisk
samarbeid som også kan støttes over bistandsbudsjettene til de øvrige nordiske
landene
At de norske bistandsmidlene sikrer opplæring av lokalt politi for å styrke
innsatsen mot nettovergrep og andre former for overgrep som blir begått mot
barn i fattige land.
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10.

Økt trygghet for fengselsansatte

De ansatte i kriminalomsorgen og fengslene gjør en viktig jobb på vegne av samfunnet,
samtidig som de ofte er mer utsatt enn mange andre hva gjelder trusler og voldsforsøk,
også etter at innsatte løslattes etter soning. Det er viktig at fengselsansatte får de
nødvendige virkemidler, og at fengselshverdagen organiseres på en slik måte, at de føler
trygghet på arbeidsplassen og at de ansatte og deres familier ikke skal måtte bekymre seg
for at de kan bli utsatt for trusler eller represalier.
Fremskrittspartiet tar de fengselsansattes trygghet på alvor, og ber regjeringen jobber for
følgende:
•

At fengselsansatte skal ha anledning til å bære pepperspray som del av
uniformen dersom dette vurderes som nødvendig eller ønskelig i lys av
situasjonen på deres avdelinger.

•

At fengselsansatte av hensyn til egen sikkerhet får mulighet til å operere med
betjentnummer istedenfor eget navn.

•

At politiet plikter å informere kriminalomsorgen om kunnskap som kan være av
betydning for risikoen for utagerende eller voldelig atferd, f.eks. adferdshistorikk
eller tilhørighet til gjenger eller grupperinger som kan bidra til uønskede
hendelser i møte met andre innsatte.
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11.

Bedre norskkunnskaper i eldreomsorgen

Dårlige norskkunnskaper blant ansatte er et en utfordring eldreomsorgen. Dårlig språk og
kommunikasjon kan gjøre de eldre utrygge. I ytterste konsekvens kan dårlige
språkkunnskaper føre til feilmedisinering og gå utover pasientsikkerheten. Å sikre at
ansatte i eldreomsorgen har gode nok språkkunnskaper er derfor en viktig problemstilling.
Fremskrittspartiet har fått gjennomslag for å innføre språkkrav for helsepersonell fra land
utenfor EU. Disse språkkravene ble innført i 2017. Kravene innebærer at man må ha
språkkunnskaper som tilsier at man kan kommunisere på norsk med en annen person
uten problem. Det stilles krav til at uttalen er tydelig, og at eventuelle språklige feil ikke
forstyrrer kommunikasjonen.
Selv om det er satt høyere krav, er det likevel mange som faller utenfor. Kravene gjelder
for eksempel ikke for dem som tok utdanning utenfor EU før 1. januar 2017, og disse
kravene gjelder heller ikke for dem som kommer fra EU. Kravet gjelder heller ikke for
ufaglærte vikarer siden de ikke har autorisasjon.
For ufaglærte, helsepersonell fra EU eller personer som fikk autorisasjon før 2017 er det
dermed ingen nasjonale språkkrav i dag. Kommunene kan imidlertid selv stille krav om at
ansatte i helse- og omsorgstjenesten skal ha et minimum nivå når det gjelder å beherske
norsk. Drammen og Oslo har blant annet innført kommunale språkkrav. FrP har i regjering
innført nasjonale språkkrav for alle ansatte i barnehagene, og dette burde også gjøres i
eldreomsorgen.
Selv om forslagstillerne er tilfreds med at FrP allerede har fått delvis gjennomslag i
regjering, er det viktig å nå få plass nasjonale språkkrav som omfatter alle ansatte som
skal ha kontakt med eldre.
Landsmøtet ønsker å innføre nasjonale språkkrav som skal gjelde for alle ansatte i
eldreomsorgen som ikke har norsk som førstespråk.
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12.

Pant på snusbokser

Etter en omlegging av snusboksene her i Norge har vi fått en snusboks som er
standardisert og produsert på renere plast enn tidligere. Folk flest ønsker å gjøre en
forskjell så sant det er mulig og lettvint.
Omleggingen til plastboksene på snus har ifølge Swedish Match ført til 50 tonn ekstra
plast i produksjonen, og dersom vi legger til grunn et relativt beskjedent anslag på at 10 %
havner utenfor søppeldunken tilsier dette 5 tonn ekstra plast i naturen.
En enkel løsning ettersom det er renere plast i dagens bokser er å innføre en
panteordning. Det vil føre til at færre snusbokser havner i søppeldunken, i naturen eller på
gata.
Fremfor å kaste boksene i ulike søppeldunker kan de pantes og lettere gjenvinnes.
Fremskrittspartiet vil at det utredes mulighet for innføring av en panteordning på
snusboksene slik at den kan gjenvinnes og brukes om igjen.
Stortingsgruppen bes jobbe for å få det i Nordisk råd, for et nordisk pantesamarbeid.
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13.

Fjern tredelingen av foreldrepermisjon, familiene skal få full frihet

Høsten 2018 vedtok Stortinget at det skulle innføres en tredeling av foreldrepermisjonen,
også ved 80 prosent uttak. Foreldrepermisjon er et gode, men en politikerbestemt
tredeling av foreldrepermisjonen er problematisk fordi den ikke tar tilstrekkelig hensyn til at
ulike familier har ulikt behov. Det bør være helt opp til foreldrene selv hvordan permisjonen
skal fordeles.
Det at foreldre kan ta ut permisjon for å være med sine nyeste familiemedlemmer er
positivt. Det legger et ytterligere grunnlag for god relasjon mellom foreldre og barn.
Verdien av en god oppvekst er uvurderlig og er noe alle barn fortjener foreldrepermisjonen
bidrar til dette, men må bli enda bedre.
Ved å fjerne tredelingen av foreldrepermisjonen får familiene full frihet. For noen familier er
det riktigste at mor tar ut mer enn 66% i permisjon. I andre familier er det behov for at far
tar ut mer. Det finnes ingen løsning som funker for alle. Det sentrale er at familiene vet
best hva som fungerer for seg, og regelverket må ta hensyn til dette.
Lovgivningen bør tilrettelegge for at familiene får mer frihet, ikke mindre. Familier er ikke
like, men ulike. Det er derfor på tide å legge vekk de ideologiske brillene til venstresiden,
og la familiene bestemme selv over foreldrepermisjonen.
Fremskrittspartiet mener at tredelingen av foreldrepermisjonen er svært uheldig, og ønsker
en fri fordeling av foreldrepermisjonen.
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14.

Tiltak for å stoppe smitte av alvorlige sykdommer i Norge

Fremskrittspartiet er bekymret for at den økende motstanden mot vaksiner truer vår
helsesikkerhet. Vaksinemotstandere bidrar til å holde liv i sykdommer som vi ønsker å
utrydde. Det er ingen privatsak å la vær å vaksinere seg og dermed utsette andre
uskyldige mennesker for risiko for å bli smittet av alvorlige og livstruende sykdommer.
Fremskrittspartiet setter den enkeltes trygghet først.
Det er ingen menneskerett å jobbe med sårbare grupper, og spesielt ikke hvis man bevisst
velger å være en potensiell smittebærer ved å unnlate vaksinering.
Mange som bosettes i Norge er ikke vaksinerte mot eksempelvis meslinger og
tuberkulose. Derfor er det viktig at disse vaksineres så snart som mulig etter ankomst.
Fremskrittspartiet vil derfor sette foten ned og kreve at det innføres flere konkrete tiltak for
å øke vaksinasjonsgraden i Norge og for å beskytte sårbare grupper.

Fremskrittspartiet vil:
1.

Stille krav om at flyktninger og asylsøkere som ankommer Norge skal la seg
undersøke for smittsomme sykdommer, som meslinger og tuberkulose. Helsesjekk
skal skje innen 3 dager etter ankomst.

2.

Endre utlendingsforskriften slik at gjennomført tuberkulose- og MMR-vaksinasjon er
et krav for å få oppholdstillatelse i Norge.

3.

Utrede mulighet for å stille krav om nødvendig vaksinasjon ved innreise til Norge fra
land med høy forekomst av smittsomme sykdommer, som eksempelvis tuberkulose.

4.

La kommune stille krav om deltakelse i barnevaksinasjonsprogrammet ved opptak i
offentlige barnehager. Det må gjøres unntak for barn som av medisinske grunner
ikke kan vaksineres, slik at de også kan gå i en barnehage hvor alle barn er
vaksinert.

5.

Private barnehager må få lov å stille krav om vaksinasjon ved inntak og som
løpende krav for barna i barnehagen.

6.

Utrede krav om at ansatte som jobber med sårbare grupper må ha gjennomført og
kan dokumentere nødvendig vaksinasjon. Dette for å beskytte sårbare grupper mot
smittsomme sykdommer.

7.

Gi arbeidsgiver rett og plikt til å kartlegge vaksinasjonsstatus for alle helsepersonell.

8.

Sikre at alle vaksinasjonsdata lagres i vaksinasjonsregisteret, for å gjøre det mulig å
følge vaksinasjonsdekningen i befolkningen.
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15.

FrPs sikkerhetspolitikk

Vårt medlemskap i NATO sikrer at Norge får alliert støtte ved et eventuelt militært angrep
på landet. NATOs solidaritet går imidlertid begge veier. Det betyr at det norske forsvaret
også må være beredt til å bidra utenfor landets grenser dersom en våre allierte skulle bli
angrepet. FrP har lenge holdt fast ved vår ambisjon om nå NATOs mål om å bruke 2 % av
BNP til forsvaret innen 2024.
Med FrP i regjering har forsvarsbudsjettet økt fra om lag 1.3% til 1.6% av BNP. Vi har
kommet et stykke på vei, men vi har også langt igjen. Vi vil benytte økte budsjetter til å få
det vi har av materiell til å fungere og få på plass viktige investeringer i kampfly,
overvåkingsfly, helikopter og ubåter. Vi vil også styrke Hæren og HV.
Norge er helt avhengig av at samholdet i NATO fungerer, selv om alle land har et ansvar
for egen sikkerhet. Som liten nasjon avhengig av alliert støtte må vi står sammen med
våre allierte i viktige sikkerhetspolitiske saker. Samholdet styrkes ved økt alliert trening.
Storøvelsen Trident Juncture i fjor høst viste at alliert samarbeid fungerer, og at vi er
sterke sammen. Et fysisk forsvar er imidlertid ikke lenger tilstrekkelig til å slå ned på
potensiell aggresjon. Kriser kommer overraskende, og vi må forberede oss på en rekke
områder. Cybertrusselen er en av de største utfordringene.
Digitalisering gjør oss i praksis åpne for angrep mot all kritisk infrastruktur. Slike angrep
kan også være middel for økonomisk eller politisk press. Samarbeid om etterretning gjør
alliansen mindre sårbar for slike cyberangrep.

Fremskrittspartiets landsmøte mener at den nye langtidsplanen for Forsvaret må innrettes
slik at Norge fremstår som en god alliert, med kapasitet til å motta allierte forsterkninger
samtidig som Norge har kapasitet til å løse mindre konflikter selv, uten behov for
forsterkninger. Samtidig må arbeidet med den digitale sikkerheten styrkes.
Det innebærer at forsvarsbudsjettet snarest, og senest innen 2024 må nå NATOs mål om
to prosent av BNP.
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16.

Norske sjøfolk er viktige for sjøfartsnasjonen Norge

Den norske maritime næringsklyngen sysselsetter ca. 110 000 mennesker, norske sjøfolk
er forklaringen på vår maritime suksess, næringens enorme innovasjonskraft, og er
grunnfjellet i den maritime klyngen. Uten norske sjøfolk vil det bli umulig å opprettholde
den maritime næringsklyngen.
Fremskrittspartiets landsmøte er svært tilfreds med at regjeringen stanset regelendring
som vil gjort det mulig for Color Line å flagge skipene til Norsk Internasjonal Skipsregister
(NIS).
I dag er disse skipene registrert i Norsk Ordinært Skipsregister (NOR) noe som medfører
at det er norske sjøfolk på disse skipene, dersom denne regelendringen hadde blitt
gjennomført er det stor sannsynlighet for at disse nordmennene vill bli avløst av sjøfolk fra
lavkostland.
Fremskrittspartiets landsmøte vil påpeke det fakta at ved registrering i NIS så kan alle
stillinger om bord erstattes med sjøfolk fra lavkostland.
Reglene for NIS krever at kapteinen som hovedregel skal være fra EØS land, men med
den praksis som Sjøfartsdirektoratet har innarbeidet vil alle kunne bli skiftet ut.
Norske sjøfolk har gjennom flere tiår vært gjenstand for stadige omstillinger som har
resultert i færre norske sjøfolk. Fremskrittspartiet har vært å regne som sjøfolkenes parti
og har alltid stått opp for en politikk som skal gi norske sjøfolk trygghet for jobben, norsk
lov og konkurransekraft for fremtiden.
Fremskrittspartiet har vært pådriveren for nettolønnsordningen for norske sjøfolk og
formålet har vært å sikre norsk maritim kompetanse, men ordningen har aldri vært ment å
gjelde for sjøfolk fra andre nasjoner ansatt på norske skip. De nordiske standardene for
sjøfolkene i fergesegmentet har tjent oss alle godt frem til nå.
Nå er tiden kommet for å gi norske sjøfolk på kysten og på norsk sokkel de samme
vilkårene for sine jobber som ansatte på land har. Norske kjøreregler på kysten og på
norsk sokkel må så langt det lar seg praktisk gjøre tilpasses de regler så finnes i
arbeidslivet på land.
Flere nasjoner har signalisert at de vil utrede og iverksette tiltak for å sikre egen maritim
kompetanse og arbeidsplasser slik som blant annet England.
De fleste kystnasjoner har regler for å beskytte lønnsvilkår for sine sjøfolk.
Mens Norge fortsatt ikke forbyr internasjonale vilkår når skip går innenfor landets grenser
(kabotasje), praktiserer 91 nasjoner, som utgjør 80 prosent av verdens kystnære FNnasjoner, kabotasjeregler som beskytter sine egne sjøfolk. Det viser en rapport som er
bestilt av Den internasjonale transportarbeiderforeningen (ITF). Rapporten er den første
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uavhengige analysen av maritime kabotasje-lover siden 1992. Den er basert på analyser,
tolkning og råd fra advokater fra 140 land.
På landsmøtet i 2017 ble det vedtatt en resolusjon som blant annet hadde følgende tekst.
I lys av konjunktursituasjonen, situasjonen for norske sjøfolk og endringer i
rammebetingelser internasjonalt ber Fremskrittspartiets landsmøte regjeringen om en
utredning av kyststatsprinsippets virkeområde på norsk sokkel slik
Sjømannsorganisasjonene har krevd.
Denne utredningen har latt vente på seg og dette er Fremskrittspartiets landsmøte svært
lite fornøyd med og ber derfor regjeringen om å få fortgang i arbeidet.
Fremskrittspartiets landsstyre ber regjeringen om å sette fokus på den maritime
kabotasjen slik som andre kystnære FN nasjoner gjør, kabotasje til vanns og lands må få
stort og likt fokus.
Norske sjøfolk skal og i fremtiden være trygge på at Fremskrittspartiet er partiet for alle
sjøfolk!
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17.

Nei til sladding av TV-programmer fra utlandet

15. mars sendte Kulturdepartementet et forslag til endringer i kringkastingsloven ut på
høring. Formålet er å begrense ulovlig markedsføring av pengespill, av hensyn til sårbare
spillere og et ønske om å styrke enerettsmodellen.
Det er et flertall i Stortinget med Ap og KrF i spissen som har bedt regjeringen
gjennomføre et spillreklameforbud på kanaler rettet mot norske seere. Et slikt forbud
kunne føre til sladding av norske TV-kanaler fra utlandet og sendinger på internett.
Forslaget vil ramme viktige kanaler som TV3 og TVNorge, og frata de kommersielle TVkanalene viktige inntekter. Inntektene fra spillreklame utgjør ca. 400-500 millioner kroner i
året. Det er inntekter som skaper arbeidsplasser, finansierer investeringer i norsk
produksjon og sportsrettigheter på norsk TV.
Samtidig som man ønsker å frata viktige inntekter fra de kommersielle TV-kanalene, så
har lisensavgiften økt de siste årene, og lisensavgiften skal nå overføres til
skatteseddelen.
Forslaget vil ramme viktig norsk kulturproduksjon innenfor TV og film dramatisk og true
1300 arbeidsplasser. De komersielle TV-kanalene kjøper norske
underholdningsproduksjoner og TV-innhold for mellom 500-700 millioner hvert år. Å
produsere TV koster penger. Disse pengene må enten komme fra skattebetalerne,
reklame eller økte priser på TV-pakkene. Med dette forslaget mister de TV3, TVNorge og
flere kanaler betydelige inntekter, samtidig som man gir mer skattepenger til NRK og TV2.
Og siden de kommersielle selskapene ikke kan øke prisene for å være konkurransedyktige
mot internasjonale aktører som Netflix og HBO, så må de redusere tilbudet.
Det er også høyst usikkert om lovendringen er mulig, fordi det kan være i strid med EØSavtalen.
Landsmøtet mener at det er viktig å arbeide for tiltak som kan begrense problemene
knyttet til spillavhengighet og viser til at regjeringserklæringen åpner for å «Gjennomføre
en bred og ekstern evaluering av norsk spillpolitikk».
Landsmøtet ber stortingsgruppen om å arbeide for å sikre et størst mulig mediemangfold
også innenfor TV, gjennom å avvise et forslag som forbyr norske TV sendinger fra utlandet
og / eller gjeninnfører sladding av disse. Eventuelle nye tiltak for å begrense
spillavhengighet bør vurderes i sammenheng med den kommende evalueringen av norsk
spillpolitikk.
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18.

Lokal tilslutning til vindkraftutbygging

NVE la 1.april frem forslag til «Nasjonal Ramme for Vindkraft». Forslaget omfatter 13
områder pekt ut som mulige utbyggingsområder og er lagt ut på høring. Forslaget til plan
har allerede ved fremleggelsen blitt møtt med motstand fra flere miljøer, og flere steder
møtt stor motstand blant både innbyggere og lokalpolitikere.
Uberørt fjell- og kystnatur er et unikt gode for alle i Norge, og vi er i en særstilling i Europa.
En mulig vindkraftutbygging i flere av de områdene forslaget til plan beskriver har utløst
bekymring for om hittil uberørt fjell- og kystnatur kan påvirkes på en måte som sterkt
forringer naturverdiene. Dette er en bekymring som må tas på alvor, ikke minst i den
etterfølgende behandlingen av forslaget, og en senere konsesjonsbehandling av mulige
utbyggingsprosjekter.
Fremskrittspartiet er tilhenger av en sterk satsing på fornybar kraft. Både
vannkraftutbygging, kraftlinjer, tilførselsveier og vindmøller setter spor i landskapet som er
synlige, og som av mange oppfattes som forstyrrende og negative elementer.
Dimensjonene over vindkraftanleggene gjør at slike i større grad enn annen utbygging i
landskapet vekker lokal bekymring.
For Fremskrittspartiet er lokaldemokratiet viktig, og saker som angår egen kommune bør i
størst mulig grad bestemmes av lokale politikere som innbyggerne selv velger i lokalvalg.
Fremskrittspartiet ønsker at både energi- miljø- natur- og lokale hensyn må ligge til grunn
for plassering, dimensjonering og utbygging av vindkraftanlegg, i tillegg til at
eiendomsretten må respekteres. Derfor legger vi til grunn at etablering av vindparker må
bygge på lokal tilslutning fra berørte kommuner.
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19.

Det finnes ingen angrefrist for IS-krigere og sympatisører

Som IS-kriger eller IS-sympatisør har man valgt å støtte et terrorregime. Det valget har
noen konsekvenser, og en av de - er at du ikke lenger er velkommen i Norge.
Verdens øyne retter seg i disse dager mot Syria og det som nå er igjen av terrorregimet til
IS. IS-krigere og sympatisører har vendt det norske samfunnet ryggen og kjemper mot vårt
land og våre verdier. De støtter halshugging, brenning, voldtekt og drap på uskyldige
mennesker. Dette er farlige personer som vi ikke ønsker til Norge. De fortjener lange
fengselsstraffer, og bør dømmes og sone der de har begått sine grusomme forbrytelser.
Norske myndigheter har et overordnet ansvar for å beskytte samfunnet mot farer og
trusler. IS-krigere og deres støttespillere utgjør en stor sikkerhetstrussel, og Norge må
derfor beskyttes mot disse. Norske myndigheter skal ikke under noen omstendigheter
hjelpe eller medvirke til at IS-krigere eller IS-sympatisører kommer tilbake til Norge. Norge
kan ikke avvise norske statsborgere på grensen. Dette betyr at dersom IS-krigere og
sympatisører med norsk statsborgerskap kommer til Norge på egen hånd, skal de
pågripes, etterforskes og straffes. Dersom de kommer med barn, skal barna deres tas
hånd om av barnevernet.
Kvinner som har reist frivillig til IS har gjort seg medskyldig i de groveste forbrytelser mot
menneskeheten, og deltatt i ett av de verste terrorregimene verden har sett siden andre
verdenskrig. FrP vil under ingen omstendighet aktivt hente IS-kvinnene til Norge.
FrP krever at IS-krigere eller IS-kvinner som har norsk oppholdstillatelse, midlertidig eller
permanent, skal miste oppholdstillatelsen umiddelbart, og utvises fra Norge. Ingen av
disse, hverken voksne eller barn, skal noen gang komme tilbake til Norge.
Situasjonen er uavklart, det finnes mange problemstillinger som ikke er kjent eller avklart
og situasjonen endrer seg raskt.
Dersom barn med norsk statsborgerskap er blitt foreldreløse eller er uten omsorg av
familien i utlandet, kan norske myndigheter bistå, ta over omsorgen og hente hjem disse
barna slik at de kan ivaretas innenfor trygge rammer. Men – dersom foreldreløse barn skal
hentes til Norge, er det et absolutt krav at det gjennom DNA-testing er 100 prosent sikkert
at de har krav på norsk statsborgerskap.

FrPs landsmøte slår på dette grunnlag fast at:
•
•
•

Hensynet til nasjonens og innbyggernes sikkerhet, alltid skal ha høyeste prioritet.
Norge bør arbeide for en felles europeisk tilnærming på problemet.
Det beste er at IS-krigerne straffes der forbrytelsene har skjedd, og det må arbeides
for å få på plass en internasjonal ad-hoc straffedomstol.
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•
•
•
•

IS-krigere og sympatisører som hadde midlertidig eller permanent oppholdstillatelse
i Norge før de reiste, skal umiddelbart miste denne.
Regjeringen vil hjelpe foreldreløse barn, men bare i de tilfeller der tilhørigheten til
Norge kan dokumenteres gjennom DNA.
Norske myndigheter skal ikke under noen omstendigheter hjelpe eller medvirke til at
IS-krigere eller IS-kvinner kommer tilbake til Norge.
Det skal aldri kunne gis familiegjenforening eller oppholdstillatelse til personer som
har vært tilknyttet IS.

Det finnes ingen angrefrist for IS-krigere og sympatisører.

23

20.

Nok er nok, nei til bompenger

FrP er motstandere av bompenger, og mener at Norge bør finansiere bygging av veier og
infrastruktur gjennom statlige bevilgninger. Veier er et fellesgode som bidrar til bosetting,
verdiskapning, næringsliv og levende lokalsamfunn i hele landet, som alle innbyggere
nyter godt av.
På bakgrunn av fundamentale endringer i forutsetningene for byvekstavtalene, og
forvirring rundt målsetningen, og måloppnåelsene, er det nødvendig med en grundig
gjennomgang av dagens byvekstavtaler for å identifisere og fjerne unødvendige
kostnader, og kompliserte innkrevingsmetoder.
Staten skal ha finansieringsansvaret for en hensiktsmessig veiutbygging i landet, og all
bruk av bompenger, veiprising eller annen direkte trafikant-betaling er en ytterligere
beskatning av trafikantene som FrP ikke ønsker.
Fremskrittspartiet er bekymret for den økende bompengebelastning i de store byene våre,
drevet frem av politisk flertall lokalt, mot våre stemmer. Så mye som 80 % av bilistenes
penger til bypakkene brukes på annet enn veikapasitet og vedlikehold. Bilistene har blitt
lokalpolitikkens melkeku for investeringer og drift de burde finansiert selv. Dette skjer
samtidig som bilen motarbeides gjennom stengte gater, fjerning av parkeringsmuligheter
og forsømt vedlikehold fra kommuner og fylkeskommuner.
Fremskrittspartiets Landsmøte mener at nok er nok for bilistene. Det må være
forholdsmessighet mellom hva bilistene betaler og hva man får tilbake i form av ny
veikapasitet og kvalitet på veiene. Dette har vi også fremmet forslag om i Stortinget.
Lokale myndigheter må selv bidra til å finansiere/ prioritere andre transportløsninger i
byene om det er ønskelig. Bruken av bompenger i byområdene må reduseres, og på sikt
avvikles. Det er i flere byområder meget urimelig stor belastning for barnefamilier som er
bilavhengig, og særlig for de med barn i barnehage, kultur-, idrett- og fritidsaktiviteter.
Fremskrittspartiet mener at bilen er et nødvendig transportmiddel og at det skal legges til
rette for bilen over hele landet, også i byene. Folk velger bilen fordi det er det mest
fleksible transportmiddelet vi har. Fremtidens bilpark vil være utslippsfri. Det må bli slutt på
at bybefolkningen skal fratas bilen som transportalternativ gjennom høye bomsatser og
stengte gater.
Det er etablert byvekst/bymiljøavtaler for Nord-Jæren, Oslo og Akershus, Bergen,
Trondheim der så lite som 20 % av bilistenes penger går tilbake til veiformål.
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Flere byområder ønsker byvekstavtaler som Buskerudbyen, Nedre Glomma, Grenland,
Tromsø og Kristiansandsregionen med store kollektivutbygginger som skal finansieres av
bilistene gjennom skyhøye bompenger. I tillegg er det flere byområder som nå jobber for å
komme med i byvekstordningen som Haugalandet, Bodø, Ålesund, Arendalsregionen og
Vestfoldbyen. Landsmøtet sier nei til nye byvekstavtaler der regionale myndigheter ikke
selv tar ansvar for finansiering/ prioritering av kollektivtransport og det er forholdsmessighet mellom hva bilistene betaler inn og hva man får tilbake. Det bør heller lages en egen
statlig tilskuddsordning for investering og drift av kollektivtrafikk.
Det er en fellesoppgave å sørge for effektive transportsystemer i byene. Byområdene selv
må i hovedsak finansiere egen infrastruktur. Bilistenes bidrag må brukes på vei og
vedlikehold.
Det er Fremskrittspartiets oppslutning ved valg som vil gi partiet makt til å kjempe
bilistenes sak og begrense bompenger. Et større FrP vil bety større gjennomslag både
nasjonalt og i din kommune.
Fremskrittspartiets landsmøte mener:
•

Det ikke er bilistens oppgave å finansiere andre trafikanters transport-hverdag i
byområdene. Det skal kreves forholdsmessighet mellom hva bilister betaler og hva
man får igjen av bedre veikapasitet i byvekstavtaler.

•

Dagens byvekstavtaler forutsetter null vekst i biltrafikken. Dette må erstattes til å
handle om utslippsmål i byområdene og ikke antall biler.

•

Dagens byvekstavtaler og vedtatte bompakker må gjennomgås og justeres, slik at
kostnaden ved bompakkene reduseres kraftig gjennom valg av rimeligste løsning
og etablere en avvikling på sikt av bompakker igjennom fremtidige statsbudsjett.

•

FrP i regjering og stortingsgruppen skal foreslå å opprette en statlig
tilskuddsordning for viktige regionale veiprosjekter og tilbakeføring av sentrale
fylkesveier til staten som riksveier.

•

Fremskrittspartiet lokalt bør bruke sin posisjon etter høstens kommunevalg til å
kreve betydelig endring eller stans i alle bypakker. Fremskrittspartiets landsmøte
krever at partiet på alle plan arbeider for å redusere og fjerne bompengeringer i
byene.

•

Når Oljefondet i første kvartal vokste med 738 milliarder kroner er den økonomiske
situasjon radikalt forbedret for landet. Disse uventede merinntekter bør blant annet
benyttes til å slette all bompengegjeld for ferdigstilte og planlagte prosjekter.
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21.

Olje- og gassnæringen er en del av fremtiden

Olje- og gassnæringen er definitivt den næringen som bringer størst inntekter til den
norske statskassen og som bidrar til å sikre vår velferd. Ingen andre næringer er i
nærheten, og ingen andre næringer står klar til å generere inntekter på nivå med
oljenæringen dersom olje- og gasseventyret skulle stoppes.
Fremskrittspartiet har hatt Olje- og energiministeren siden 2013, og har bidratt til å holde
aktiviteten i olje- og gassnæringen på et høyt nivå. Det pågår nå et stort antall
utbyggingsprosjekter med samlede investeringer på mer enn 300 milliarder kroner. Det
arbeides med en rekke utbygginger i selskapene som vi venter vil bli besluttet i år og neste
år. Slike utbyggingsprosjekter gir store ringvirkninger i hele landet og store inntekter til
felleskapet når de settes i produksjon.
Olje- og gassinntektene har bidratt til at statens pensjonsfond utland (oljefondet) nå har en
verdi på 9.147 milliarder kroner. Det er 4100 milliarder mer enn når gikk inn i regjering i
2013.
Vi venter 286 mrd. kroner i statlige inntekter i fra olje- og gassvirksomheten i 2019.
Menon har på oppdrag fra Norsk Olje og Gass laget en oversikt over oljerelaterte
arbeidsplasser i Norge. Oversikten er brutt ned på hver enkelt kommune, og anslår at over
220 000 mennesker jobber i oljerelatert virksomhet rundt om i hele landet.
Olje- og gassnæringen er også viktig for miljøet, og erstatter forurensende kullkraft, og
hvis Norges skulle avvikle produksjon av olje og gass så vil akkurat like mye olje og gass
produseres, bare andre steder i verden.
Stadig flere partier vender nå oljenæringen ryggen, eller diskuterer høyt internt hvordan de
kan avvikle næringen og sette en sluttdato. Arbeiderpartiet har nettopp snudd i
petroleumspolitikken og vil begrense konsekvensutredninger.
Senterpartiet har hatt tilsvarende diskusjoner, blant annet med tidligere olje- og
energiminister Åslaug Haga som ber om sluttdato for petroleumsproduksjonen.
Fremskrittspartiets landsmøte vil være garantisten for en forutsigbar petroleumspolitikk
som ivaretar norske arbeidsplasser og som ivaretar norsk velferd for fremtidige
generasjoner.

26

22.

Handling og konsekvens mot økende ungdomskriminalitet

Økningen i ulike typer kriminalitet- og voldsfenomener blant ungdom i Oslo og andre byer gir grunn
til sterk bekymring. Ungdom som truer eller angriper med kniv, deltar i masseslagsmål eller driver
kriminalitet for organiserte kriminelle er ikke noe vi ønsker at skal utvikle seg i Norge. Det er viktig
at politiet, rettssystemet og barnevernsmyndighetene har de riktige virkemidlene for å møte denne
alvorlige utviklingen.
Vi ser at det er unge personer som dagens barnevernstilbud ikke passer for. Barneverns-tilbudet
var trolig også utformet for å ivareta andre typer utfordringer enn de mer brutale og ekstreme
voldstrendende vi nå ser i en del ungdomsmiljøer. Det er behov for et nytt tilbud med forsterkede
barnevernsplasser, med en særskilt oppfølging og hvor det ikke er anledning til å forlate
institusjonen etter eget ønske. Dette vil både bidra til et nødvendig oppfølgings- og
rehabiliteringsløp for den enkelte ungdom, samtidig som vi løfter disse personene ut fra de
ungdomsmiljøene hvor de fungerer som inspirasjons- og rekrutteringskilder. Et slikt forsterket nivå
er også nødvendig for å hindre at flere ungdommer havner i fengselssystemet, ved at de lukkede
barnevernsplassene kan inngå som en del av en ungdomsstraff.
Fremskrittspartiet mener at foreldre i større grad må bringes på banen og ansvarliggjøres når
mindreårige begår kriminalitet. Foreldrenes aktive involvering og oppfølging i barns hverdag er den
viktigste måten for å hindre at ungdom går inn i en kriminell bane. Blant personer som jobber i
belastede bydeler i Oslo fortelles det om en tendens hvor det en økende gruppe foreldre og
familier mangler respekt for myndighetene eller politiet. Dette er en bekymringsfull og farlig
utvikling.
Landsmøtet ber regjeringen vurdere om ytelser til foreldre som kan knyttes opp til
oppdragelsesplikten, som f.eks. barnetrygd, frafaller i en tidsperiode dersom mindreårige begår
kriminalitet.
Hensikten er å gjøre foreldre i utsatte grupper mer oppmerksomme og delaktige i hva barna driver
med på fritiden, og å redusere antallet mindreårige som deltar i kriminalitet. Dagens konsekvenser
oppfattes ikke som tilstrekkelige til at en del foreldre aktivt hindrer barnas involvering i usunn og
kriminell aktivitet. Da må nye virkemidler prøves. Det er viktig at alle angrep og trusler med kniv
eller annet våpen slås ned på og møtes med en tydelig konsekvens. Det gjelder også bæring av
kniv på offentlig sted. Innkrevingen av bøter følges opp mot foreldrene i tilfellene hvor mindreårige
er involvert.
I dag er det opptil blant annet kommunene og konfliktrådene å følge opp gjennomføringen dersom
ungdommer dømmes til ungdomsstraff. Dette følges dessverre ikke opp i alle tilfeller. Landsmøtet
ønsker derfor at ungdomsstraff skal ilegges domstolskontroll.
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23. Time-out i arbeidet med nasjonalparker, verneområder og
landskapsvern i Norge

Bakgrunnen for resolusjonsforslaget er et forslag fra fylkesmannen i Troms og Finnmark
sin miljøvernavdeling som har innstilt 56 områder i disse to tidligere fylkene til
nasjonalparker, verneområder og/eller omgjøring av landskapsvernområder.
Tilsvarende forslag er innsendt fra fylkesmennene i alle andre landets fylker, så omfanget i
denne saken er meget stort og saken gjelder derfor hele landet.
Arbeidet er gjort i strid med Naturmangfoldslovens §41 og rundskriv T-2015-2 som slår
fast at berørte parter skal tas med i arbeidet når dette starter.
Det har utløst store lokale protester mot forslaget i flere kommuner, der hverken
folkevalgte, kommuner/kommunestyrer eller innbyggere har fått uttalt seg før
verneforslagene er blitt sendt til Klima- og miljødepartementet.
Fremskrittspartiet er som kjent partiet som ønsker mer lokaldemokrati og
medbestemmelse i kommunene i Norge, men i denne saken er lokaldemokrati og
medbestemmelse satt til side av fylkesmannens miljøvernavdeling.
Det er et vesentlig poeng at når offentlige instanser først har satt ett merke og en
benevnelse på ett punkt/område på et kart - så er det i ettertid omtrent umulig å få det
fjernet av kommunene eller lokalpolitikerne.
Store områder i Norge allerede er vernet med forskjellig typer vern. Vi trenger en åpen
behandling av saken, før nye områder vernes. Saken har altfor stor betydning for
områdene det gjelder til at man ferdigbehandler saken på bakrommet, før lokaldemokratiet
involveres.
Bruken av slike områder for næring og trivsel til innbyggerne i kommunen risikeres å bli
betydelig redusert dersom sterke vernerestriksjoner innføres.
I en kommentar etter å ha blitt konfrontert med saken svarer miljøvernavdelingen til
Fylkesmannen i Troms og Finnmark at man lokalt skal få uttale seg før noe vedtas. Her
ønsker man å bruke store summer i utredning før man involverer kommunene. Dette er
misbruk av offentlige midler.
Lokalbefolkningen må involveres før forslagene sendes videre, slik at man ikke overkjører
lokaldemokratiet eller misbruker offentlige midler til ingen nytte i saker som ikke har lokal
tilslutning.
Fremskrittspartiet krever at innbyggerne i de aktuelle kommunene må involveres og få
uttalt seg før forslag om vern oversendes Klima- og miljødepartementet. Prosessen må
skje i samsvar med bla. Naturmangfoldslovens §41og rundskriv T-2015-2.
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