
Linjenr. Endringsforslag Begrunnelse 
11 Endre ordet "motgiften" til "løsningen" "Motgift" og "gift" er negativt ladde ord, det er sinte protestord som ikke 

bidrar til å skape den entusiasmen og engasjementet som trengs i en 
innledning av et program. Vi skal vise fram løsninger i vårt program. 
Derfor foreslås dette ordbyttet.

46 Målet er å rydde naturen for alt søppel og øke mengde/areal 
uforstyrret/fri/vill natur med nn%. (burde dele opp den linja til to 
setninger heller)

å tallfeste naturens tilstand virker rart i den linja, litt diffust hva målet er

86 Endres til "1- Det bærekraftige samfunnet" Punktene under (linjenr 108-170) handler i all hovedsak om hvordan vi 
kan redusere forbruket vårt. Sammenhengen mellom redusert forbruk og 
økt livskvalitet er langt fra åpenbar, og for mange mennesker stemmer det 
rett og slett ikke. Mange av oss skulle nok ønske at det var slik, og mange 
i MDG har gjerne en personlig erfaring med at det er slik, men for de 
fleste vil det å redusere forbruket sitt ikke nødvendigvis føre til økt 
livsvalitet. 

88 Nå har befolkningen vokst og det samlede forbruket gir et alt for 
stort press .....

å starte en setning med "men", start setningen med "nå" heller.

92 Erstatte "Vi må gjøre bruk-og -kast-samfunnet til historie" med "Vi 
vil fremme det bærekraftige gjenbrukssamfunnet".

Det er bedre å si hva vi bør gjøre enn å si hva vi bør slutte å gjøre. Det er 
bedre å finne ord for hva vi bør gjøre enn å sette ord på hva vi ikke skal 
gjøre.  "Gjenbrukssamfunnet" er et godt og beskrivende ord som MDG 
bør være med på å etablere.   

123 + , utvide reklamasjoner til å også omfatte programvare i 
produktet.

"smart"ting selges med tjenester så kan stenges eller bli utdatert. Dingser 
er ikke like lette å sette opp som PC å holde gående, hvor det er lettere å 
installere og sette opp OS. F.eks da win7 gikk ut på dato, installerte jeg et 
nyere OS på en eldre maskin. En risikere å "bricke" smart-dingser hvis en 
gjør ting på egenhånd. Går antageligvis under retten til reparasjon, men 
når produkter regnes som maskinvare+programvare så må det også 
gjelde reklamasjoner. Punkt 7 dekker også dette med livsløp og kostnad 
over tid. Målet blir å tvinge produsenter til å støtte produkter ut livsløpene, 
å da gjøre valg så letter det. Det samme gjelder i punkt 10, tilgang på 
drivere til maskinvare.

154 Slett dette punktet: "17. Begrense overforbruk ved å forby "3 for 
2"-kampanjer og andre rabatter som binder kunden til
155 kjøp av flere produkter for å utløse rabatten."

Ulikheten i Norge øker, og andelen fattige øker også. Vi skal ta på alvor at 
mange i Norge har dårlig råd, og vi skal ikke være partiet som innfører 
forbud mot å handle smart. Vil vi redusere avfall og merforbruk, finnes det 
andre virkemidler. Er også tvilende til om dette er et forbud som lar seg 
gjennomføre i praksis, og MDG skal ikke ha forbudspolitikk som ikke er 
mulig å gjennomføre.

154 Begrense overforbruk ved å forby "gratis betalings utsettelse"-
kampanjer og andre kampanjer som bidrar til overforbruk 

det er et for stort kjøpepress i mange bransjer med lett tilgjengelig kreditt 
eller subsidiering av kjøpspris ved binding til abonnement. Mobilbytter 
hvert år?! 
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162 Ha som mål å bli selvforsynte med dyreför til egen 

kjøttproduksjon/fisk. 
så den originale linjen et annet sted i programmet. Landbruket kan ikke 
være avhengig av soya import, redusert konsum av kjøtt er et fin måte å 
nå det målet. Vil ikke at folk skal tro vi er imot å spise animalske 
produkter.

170 # Forby at norske råvarer som er foredlet i utlandet merkes som 
om de er fra Norge. (sikkert dekket et annet sted).

176
Havet vårt tømmes for fisk/liv (tømmes for olja, hører virkelig ikke 
inn i den setningen).

345

# Full stans i oljeleting. (kort og lettlest) 354, mindre de har ingen 
ytterligere utslipp av lus, rømming og lav dødelighet. (noe slik, rydde 
den linja litt)

502 Ikke tillate eksport av avfall, men legge til rette for lokal håndtering.
597 Petroleumssektoren har gitt oss høye inntekter og mange direkte 

og indirekte
arbeidsplasser. Ca. 200 000 arbeidsplasser er tilknyttet 
petroleumssektoren i dag.

Setningene stemmer overens med fakta. Partiprogrammet bør bekrefte 
hva petroleumssektoren har gitt Norge i form av inntekter og 
arbeidsplasser. Slik kan partiprogrammet adresseres mer til de som 
jobber i petroleumssektoren og muligens gi flere stemmer ved valget.

607 Gjennomføre en gradvis og planmessig utfasing av 
petroleumsvirksomheten innen 2045.

Samarbeid mellom de forskjellige aktører i samfunnet vil være en sterk 
faktor for fremdriften i miljøkampen. Forståelse for alle grupper i 
næringslivet sine interesser er den rette måte for god framdrift i 
omlegging til en grønnere hverdag

611 Kompetansen i verft og oljeservice må ha nye områder å 
overføres til, blant
annet ved et skifte fra å bygge oljeplattformer til å for eksempel 
bygge havvindmøller.

Partiprogrammet må underbygge at MDG ønsker å sikre arbeidsplasser til 
de som jobber i verfts og oljeservice.

635 Etablere et program gjennom Enova for oppstartsbedrifter og 
etablerte bedrifter som bruker kompetanse fra 
petroleumssektoren i ny, bærekraftig virksomhet.

Allerede etablerte selskaper som i dag jobber innen petroleumssektoren 
bør insentiveres til å dreie som egen virksomhet og kompetanse til 
bærekraftig virksomhet.

641 Fjerne de gunstige skattefradragene for investeringer i 
petroleumsvirksomhet, og andre særfradrag og subsidier 
(likelydende i kap. 19), som ikke omfatter investeringer i CO2-
redusering for eksisterende og fremtidig olje- og gass-produksjon.

Petroleumssektoren må være med på laget for å oppnå en bred 
satsningen i reduksjon av CO2 utslippene.

642 Disse videreføres for selskaper som gjennomfører investeringer i 
fornybar virksomhet.

Allerede etablerte selskaper bør kunne planlegge for grønn omstilling i 
egen virksomhet. Selskaper som gjennomfører slik omstilling, bør kunne 
nyte godt av økonomiske insentiver som gjør at de så raskt som mulig 
kan bruke egen kompetanse og arbeidskraft på grønn omstilling.
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1361 Disse videreføres for selskaper som gjennomfører investeringer i 

fornybar virksomhet.
Allerede etablerte selskaper bør kunne planlegge for grønn omstilling i 
egen virksomhet. Selskaper som gjennomfører slik omstilling, bør kunne 
nyte godt av økonomiske insentiver som gjør at de så raskt som mulig 
kan bruke egen kompetanse og arbeidskraft på grønn omstilling.

1528 Vi vil også satse på selskaper innen olje- og gassindustrien som 
evner å omstille sin egen virksomhet bort fra olje og gass og over 
til fornybare energikilder- og løsninger.

Mange selskap innen olje og gass ønsker å være en del av det grønne 
skiftet og jobber allerede i dag med å omstille sin egen virksomhet. Disse 
selskapene vil kunne bruke dagens teknologi og arbeidstakere direkte inn 
i fornybar industri. Dette er en viktig prosess for å bevare arbeidsplasser 
og bør belønnes.

1551 Gi støtte til leverandørselskaper innen olje- og gassindustrien 
som dreier sin virksomhet inn mot fornybarindustri og som bruker 
egne ansatte i prosessen

Teknologioverføring fra olje- og gassindustri til andre næringer kan også 
skje innenfor ett og samme selskap, dersom det dreier sin egen 
virksomhet mot fornybarindustri. Etterutdanning og omskolering av 
oljearbeidere vil da kunne skje på deres eksisterende arbeidsplass og 
spare samfunnet for høye kostnader. Selskaper som tar del i dette bør 
motta støtte.

1552 Nytt punkt 5 (dagens punkt 5 endres til nr. 6 osv).
Bedriften eller den offentlige arbeidsplassen forplikter 
arbeidsgiver seg
til å sette av et visst beløp som øremerkes til kompetanseheving 
eller klimatiltak. Beløpet kan knyttes til prosent av omsetning eller 
andre mål. Midlene på «kompetansekontoen» kan kun benyttes til 
klimatiltak eller kompetansetiltak. En slik ordning vil trekke veksler 
på det som i dag kalles «skogfond» i skognæringen som forvaltes 
av Landbruksdirektoratet. 

Skogfondet består av midler som skogeierne plikter å sette av ved alt salg 
av tømmer og biobrensel. Formålet med ordningen er å sikre finansiering 
av en bærekraftig forvaltning av skogressursene. Skogfondet skal gi 
skogeieren et bedre grunnlag for langsiktige investeringer, samt sikre 
viktige miljøverdier i den skogen som virket kommer fra, eller i annen 
skog som skogeieren har.

Ordningen bør overføres til samtlige arbeidsplasser for å ta den grønne 
omstillingen på alvor.

1570 Legge til "Og andre former for elektifisert båt." Ønsker at det ikke begrenses til el-ferger, men at vi ser fremover mot 
elektifisert småbåt. La gjerne disse få prioritet i sentrumsnære havner, 
som i vågen i Stavanger.

1594 Legge til ett punkt for å "Endre gjeldende skattesystem slik at 
oppgradering av vannkraft lønner seg."

MDG bør sørge for at oppgradering av eksisterende vannkraftverk ikke 
straffer seg økonomisk for kraftverkeier. Slik at økt produksjonsevne på 
eksisterende vannkraft kan utvides.

1594 Legge til ett punkt for "Prioritere større industriprosjekt med 
betydelig satsing på sirkulær økonomi."

MDG bør sørge for at store prosjekter hvor sirkulær økonomi er en 
forutsetning prioriteres foran andre prosjekter.

1596 Vi trenger en sektorovergripende, sirkulær økonomi som ikke 
ødelegger jordens ressurser. 

"uten utslipp av klimagasser" er for snevert formulert. Det handler om 
natur, naturressurser, forurensing, miljøgifter osv osv. Altså annen 
formulering av denne viktige og forklarende setningen ønskes 
velkommen. 
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1658 Foreslår å legge til et punkt som kan formuleres sånn noenlunde 

som dette: "Utrede et forbud mot salg av elektronikkprodukter 
som ikke kan repareres" 

Punktet jeg ønsker å legge til kan gjerne debatteres og formuleres 
annerledes. Men vi må kunne kreve at når feks TV-en streiker etter 2 år, 
SKAL hovedregelen være at den repareres i stedet for at man kjøper eller 
får en ny. Hvis reparasjon som hovedregel og god kvalitet på produktene 
skal være normen i samfunnet framover i tid må vi ha noen virkemidler for 
å få det til. 

1845 Foreslår å droppe hele dette punktet: Stille klimakrav ved offentlig 
finansiering av forskning, blant annet gjennom grenser for hvor 
mye forskere kan fly.

2603 Fjern dette punktet i sin helhet. Dette punktet fører til kritikk som "MDG vil jo bare gi bort penger og de 
tenker ikke på hvordan de skal skaffe dem" og så videre. Jeg mener 
derfor at dette punktet bør fjernes. I tillegg så ivaretar punktet i linje 112 
mye av dette allerede.

2709 Behold dette punktet. Ønsker at løsninger rundt borgerlønn skal utredes og at man skal vurdere 
om dette er noe vi skal 

3247 De Grønne skal arbeide for at alle innbyggerne i Norge kan få 
tilgang til tannhelsetjenester via Helfo (som ved legetjenester). 

Det er i dag mange funksjonshemmede, eldre og lavlønnsgrupper som 
ikke har råd til tannbehandling.

3260 MDG arbeider for en lovendring som sier at 
kommunehelsetjenesten har plikt til å følge sakkyndige 
vurderinger fra spesialisthelsetjenesten, knyttet til type tjeneste, 
omfang og faglig profil. Den som har foreskrevet behandling og 
tilbud fra spesialisthelsetjenesten knyttet til rettigheter i helse- og 
omsorgstjenesteloven, kan klage manglende oppfølgning inn for 
Fylkesmannen. Fylkesmannen kan prøve alle sider av vedtaket 
eller pålegge kommunene å fatte slikt vedtak.

I dag er det slik at selv om sakkyndige i spesialisthelsetjenesten har 
foreskrevet en bestemt behandling eller tjeneste, så kan 
kommunehelsetjenesten velge å se vekk i fra disse vurderingene. Man 
har også vanskeligere med å få medhold hos Fylkesmannen med dagens 
lovgivning, da rettsgrunnlaget er for svakt, og kommunehelsetjenesten får 
veldig ofte medhold i sine vurderinger.

3343 Alle referanser til omsorgslønn endres til omsorgsstønad, jfr 
Stortingets eget vedtak (i fra 1. oktober 2017) om å skifte navn i 
fra omsorgslønn til omsorgsstønad. 

Link: 
https://www.fylkesmannen.no/nb/More-og-Romsdal/Helse-
omsorg-og-sosialtjenester/Nyhende-fra-helse-og-
omsorg/2017/08/Omsorgslonn-skiftar-namn-til-omsorgsstonad/

Dette tydeliggjør hensikten med stønaden, og er i tråd med Stortingets 
vedtak, samt endingsforslag nr 2.
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3375 (Eget pkt.) Jobbe for at omsorgstønad blir regnet som en stønad, 

og ikke som lønn, og skal være en skattefri ytelse på lik linje med 
barnetrygd og hjelpestønad. Dette for å sørge for at pårørende 
som utfører store og tunge omsorgsoppgaver mottar ytelsen, 
uavkortet og uavhengig av om man er ellers er yrkesaktiv, eller 
mottar ytelser i fra NAV.

Begrunnelsen er å sørge for at alle pårørende som har påtatt store og 
tunge omsorgsoppgaver for betalt, uavhengig om de er yrkesaktive eller 
mottar ytelser i fra NAV. I dag er det slik at alle som mottar 
omsorgstønad, og som mottar en ytelse i fra NAV, i form av sykepenger, 
dagpenger, arbeidsavklaringspenger, må oppgi denne inntekten, og der 
igjen får en avkortet ytelse. Denne avkortingen er ofte større enn hva man 
får i omsorgstønad, og dermed taper man penger på å motta 
omsorgstønad. Denne avkortingen får ikke pårørende som er yrkesaktive, 
og stønaden kommer i tillegg til vanlig inntekt. Dermed blir det i praksis 
slik at pårørende som mottar ytelse i fra NAV, og som sparer samfunnet 
for store summer, får ikke betalt for den innsatsen de gjør. Denne 
gruppen har som oftest dårlig råd, og store utgifter enn det som er 
normalt, i forbindelse med omsorgen til den pleietrengende. 

3398 Ang. punkt om aktiv dødshjelp. Stemme for forslag b: Stryk punkt 
så vi ikke fremmer syn om aktiv dødshjelp

Uansett hva man måtte mene om tema, så bør ikke MDG fronte det i 
programmet. Det er et svært følsomt tema, og vi kommer til å støte fra 
oss mange gode folk ved å programfeste det. Det vil ta alt for mye fokus 
(har allerede gjort det) og vil være ødeleggende for oss når vi jobber med 
å formidle alle de store sakene vi er mer enige om. Familien min og 
vennene mine leser Klassekampen og jeg erfarer personlig at vi mister 
folk. Det er lov å være lur.


