
 

Innstillinger fra redaksjonskomitéen 

25/1-2020 

Sak 2 uttalelser 

U1- NATO gjør verden farligere 

Endringsforslag 1-1 Stryk linje 103 og 104 i U-1. 

Forslagsstiller Eirik Reikerås 

Opprinnelig tekst normaliserer forholdet til Russland og avslutte de iverksatte 
sanksjonene 

Type endring Strykningsforslag 

Redaksjonskomitéens 
innstilling 

Avvise 

 

Redaksjonskomitéens innstilling: Uttalelsen vedtas med endringer 

sendes til fylkesårsmøtet Vestland SV, Stortingsgruppa til SV og lokale og regionale medier 

(red.kom forslår særlig klassekampen og NRK).  
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U-2 Boligutbygging på Dokken for de mange – ikke for de få. 

Endringsforslag 2-1 Tilleggsforslag på linje 128 (eller et bedre egnet sted) 

Forslagsstiller Helene Unneland og Frøydis Olaussen 

Forslag til ny tekst Samtidig med boligbyggingen må det gjøres tiltak som kan dempe både 
trafikkfarten og trafikkmengden i området, slik at vi skaper tryggere 
omgivelser for alle trafikanter i dette området. 
 

Type endring Tillegg  

Redaksjonskomitéens 
innstilling 

Avvises 

Redaksjonskomitéens 
begrunnelse 

Avvises til fordel for 2-2 

 

Endringsforslag 2-2 Tilleggsforslag, linje 128: 

Forslagsstiller Jarle Brattespe 

Forslag til ny tekst Dokken gir oss ikke bare muligheten til å gjennskape en sosial 
boligpolitikk, men også til å skape en klimanøytral og miljø- og 
menneskevenlig bydel. Dokken bør bygges ut med passiv- eller 
plusshus og det skal tilrettelegges for renovasjonsløsninger som setter 
innbyggerne fri fra bruk og kast-samfunnet. Når eg helt ny bydel skal 
bygges fra blanke ark har vi en unik mulighet til å velge løsninger som 
reduserer transportbehov og som legger opp til at daglige formål kan 
løses gjennom gange eller sykkel. Dokken, og særlig Torborg Nedraas 
gate, er i dag en trafikkutsatt bydel. For å skape trygge og gode bomiljø 
for eksisterende og framtidige beboere, må gjøres tiltak for å dempe 
både farten og trafikkmengdene i området. Den nye bydelen på 
Dokken skal være en bilfri bydel.  
 
For at kollektivtilbudet skal være så bra at ingen har behov for å eie bil, 
må Bybanen bygges til Dokken og videre til Laksevåg. Både Laksevåg og 
Dokken er i rask utvikling, derfor er det avgjørende at vi vedtar en trase 
for bybanen før mulige traseer blir bygget igjen. Bergen SV vil derfor 
forlange fortgang i utredningsarbeidet slik at vi kan velge trase for 
bybane til Dokken og Laksevåg denne bystyreperioden.  

Type endring Tillegg 

Redaksjonskomitéens 
innstilling 

Vedtas 
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Endringsforslag 2-3 Legg til etter linje 127 

Forslagsstiller Eirik Reikerås 

Forslag til ny tekst Bergen SV ønsker også at kommunen fristiller tomteområder til bygging 
av studentboliger i regi av Studentsamskipnaden på Vestlandet. 

Type endring Tillegg 

Redaksjonskomitéens 
innstilling 

Vedtas 

Rekaksjonskomitéen foreslår redaksjonell endring på linje 115: skrive Dokken med stor D. 

Redaksjonskomitéens innstilling: Uttalelsen vedtas med endringer 

sendes SV sin bystyregruppe i Bergen, og lokale medier.  
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U-3 Sonderinger om samarbeid på venstresiden. 

Endringsforslag 3-1 Endring linje  

Forslagsstiller Hallvard Birkeland 

Opprinnelig tekst Verden står overfor tre dramatiske utfordringer: Fordelingskrisen, 
klimakrisen og en dramatisk opprustning anført av USA og NATO. 

Forslag til ny tekst Verden står overfor fire dramatiske utfordringer: Fordelingskrisen, 
klimakrisen, naturkrisen og endramatisk opprustning anført av USA og 
NATO. 

Type endring Endring 

Redaksjonskomitéens 
innstilling 

Vedta 

 

Endringsforslag 3-2 Tillegg linje 154 

Forslagsstiller Hallvard Birkeland 

Forslag til ny tekst SV vil spesielt invitere MDG og Rødt til å utvikle ny politikk gjennom 
felles diskusjoner på tvers av organisasjonene. 

Type endring Tillegg  

Redaksjonskomitéens 
innstilling 

Avvise 

 

Endringsforslag 3-3 Helhetlig endringsforslag 

Forslagsstiller Steinar Sanstad 

Type endring Bergen SV erkjenner at menneskeheten står overfor dramatiske 
utfordringer; fordelingskrisen, klimakrisen og en dramatisk 
opprustning, anført av USA og NATO. Fagbevegelsen slåss for bedre 
fordeling, klimabevegelsen slåss for å bekjempe klimakrisen og 
fredsbevegelsen tar ansvar i kampen mot kapprustning. 
Samtidig er den politiske venstresiden splittet i flere partier og 
organisasjoner. 
 
Årsmøtet i Bergen SV ber styret i Bergen SV invitere Rødt og MDG, 
sammen med fagbevegelsen, miljøbevegelsen og fredsbevegelsen til 
samtaler og drøftinger i forkant av stortingsvalget i 2021 og 
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kommunevalget i 2023, med sikte på et samarbeid som kan samle den 
politiske venstresiden. 

Redaksjonskomitéens 
innstilling 

Vedtas (må settes opp mot opprinnelig forslag) 

 

Redforslag R3-1 Endring til 3-3 

Opprinnelig tekst … menneskeheten står overfor tre dramatiske utfordringer: 
Fordelingskrisen, klimakrisen og en dramatisk opprustning anført av 
USA og NATO. 

Forslag til ny tekst … menneskeheten står overfor fire dramatiske utfordringer: 
Fordelingskrisen, klimakrisen, naturkrisen og endramatisk opprustning 
anført av USA og NATO. 

Type endring Endring 

Redaksjonskomitéens 
innstilling 

Vedta 

Redaksjonskomitéens 
begrunnelse 

Forslaget ble fremmet til opprinnelig U3, men kan også gjelde det 
helhetlige endringsforslaget 

 

Redaksjonskomitéens innstilling: Uttalelsen avvises. 
 

U-4 Nedlegg barnefengselet på Haraldvangen. 

Redaksjonskomitéens innstilling: Uttalelsen avvises. 

Redkom er enig med intensjonen i forslaget, men er usikker på de praktiske konsekvensene av en 

umiddelbar nedleggelse av Haraldvangen.  

U-5 Bergen for Bheki! 

Redaksjonskomitéens innstilling: Uttalelsen vedtas 
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U-6 På tide med full selvbestemmelse. 

Endringsforslag 6-1  Strykning linje 277 og linje 280-281 

Forslagsstiller Tina Åsgård 

Opprinnelig tekst Linje 277: Stryk følgende: "uke 22" 
Linje 280-281: Stryk følgende: "Nederland har selvbestemt abort til uke 
22, men har samtidig en av de laveste abortratene i Europa." 

Type endring Strykning 

Redaksjonskomitéens 
innstilling 

Vedtas 

Redaksjonskomitéens 
begrunnelse 

Redkom tror det vil være en fordel å vedta at nemndene skal bort, men 
utsette diskusjonen om uker. Komiteen opplever ikke at diskusjonen i 
årsmøtesalen gir tilstrekkelig grunnlag for å konkludere om antall uker. 
Komiteen vil i innstillingen til Sak 5: arbeidsplan for styret 2020, 
innstille på å ha et eget møte for å diskutere abort. 

 

Endringsforslag 6-2 Tillegg etter punktum linje 278: 

Forslagsstillere Torunn Olsnes og Marthe Hammer 

Forslag til ny tekst Samtidig må kvinners rett til rådgiving og støtte før og etter 
svangerskapsavbrudd styrkes i lovverket.  
 

Type endring Tillegg (Etter punktum linje 278) 

Redaksjonskomitéens 
innstilling 

Vedtas 

 

Endringsforslag 6-3 Helhetlig endringsforslag 

Forslagsstiller Randi Amundsen, Marcos Amano 

Forslag til ny tekst Etter førti år med selvbestemt abort er det på høy tid å gå loven etter i 

sømmene og foreta nødvendige justeringer. Det er et viktig prinsipp for 

SV at det er kvinnen selv som skal stå for den endelige beslutningen om 

svangerskapet skal avsluttes eller ikke, samtidig er det ønskelig å holde 
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aborttallene så lave som mulige og å sørge for at de abortene som 

utføres skjer så tidlig i svangerskapet som mulig. 

Dagens abortlov åpner for selvbestemt abort frem til uke tolv, og med 

godkjenning fra nemd til uke atten. Etter utgangen av attende 

svangerskapsuke kan et svangerskap ikke avbrytes med mindre det er 

særlig tungtveiende grunner for det. Er det grunn til å anta at fosteret 

er levedyktig, kan tillatelse til svangerskapsavbrudd ikke gis, med 

unntak av tilfeller der det er overhengende fare for kvinnens liv og 

helse. 

Mange kvinner har vonde erfaringer etter å ha gjennomført en abort, 

både knyttet til konsekvensene av valget, men også til prosessen frem 

mot inngrepet, særlig kan det oppleves belastende å måtte forsvare sitt 

valg i en nemd. Det er derfor gode grunner til å gjøre endringer i deler 

av loven. 

Bergen SV ønsker derfor å oppheve kravet om behandling i nemd frem 

til og med uke atten, og samtidig betydelig styrke den lovfestede retten 

til veiledning og rådgivning, og helsetjenestenes plikt til å yte slik 

veiledning og rådgivning, før en eventuell abort og innføre en lovfestet 

rett til oppfølging i etterkant ved behov. På denne måten sikres 

kvinners rett til ivaretagelse i en vanskelig situasjon, samtidig styrkes 

retten til selvbestemmelse over forhold som påvirker den enkeltes liv i 

betydelig grad. Primær- og spesialisthelsetjeneste må sikres 

tilstrekkelige ressurser til å oppfylle intensjonene i en slik lovendring. 

Det er samtidig vektige grunner til å ikke skyve grensen for selvbestemt 

abort videre ut over uke atten. Risikoen for fysiske og psykiske skader 

øker når en kommer lenger ut i svangerskapet. Grensen for når et 

foster kan antas å være levedyktig beveger seg stadig nedover og etter 

uke atten nærmer man seg raskt et spørsmål om avslutning av et ufødt 

liv. I loven åpnes det for abort etter uke atten dersom det er svært 

tungtveiende, hovedsakelig medisinske, grunner til det, det vil være 
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urimelig belastende å skulle overlate til kvinnen å ta en slik beslutning 

alene. 

Abortloven må balansere ulike hensyn; ønsket om å holde aborttallene 

lavest mulig av hensyn til risiko for den enkeltes fysiske og psykiske 

helse, opprettholdelse av en etisk forsvarlig praksis ovenfor spørsmål 

om liv og død, en lovgivning som har bred oppslutning og legitimitet 

slik at loven ikke stadig utsettes for omkamper, samt å hindre en 

opphetet og polarisert debatt rundt abortspørsmålet som kan være 

ytterligere belastende for kvinner som velger å gjennomføre en abort. 

Type endring Endringsforslag 

Redaksjonskomitéens 
innstilling 

Avvises 

Redaksjonskomitéens 
begrunnelse 

Avvises til fordel for opprinnelig forslag med endringer. Forslaget tar 
konkret stilling til antall uker, komiteen opplever ikke at diskusjonen i 
årsmøtesalen gir tilstrekkelig grunnlag for å konkludere om antall uker.  

Redaksjonskomitéens innstilling: Uttalelsen vedtas med endringer 

Sendes Fylkesårsmøtet, Stortingsgruppen og komitéen for valgprogram til stortingsvalget 

2021.  
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U-7 Tegnspråklige sykehjemsplasser for tegnspråklige døve i hele Vestland 

Endringsforslag 7-1 Tillegg linje 335 

Forslagsstiller  Hilde Andresen, Kaja Meek Olsen, Bente Owren 

Forslag til ny tekst På generelt grunnlag er Bergen SV bekymret for om behovene til 
mennesker som trenger tegnspråklige boinstutisjoner ikke er ivaretatt. 
Det er viktig at kommuner kan tilby tegnspråklig miljø for alle som er 
avhengig av tegnspråk for å kommunisere, derfor vil vi også opprette 
regionale samarbeid om tegnspråklige bofellesskap og botilbud for 
tegnspråklige mennesker med psykisk utviklingshemming. 

Type endring Tillegg (linje 335) 

Redaksjonskomitéens 
innstilling 

Vedtas 

 

Endringsforslag 7-2 Tillegg etter linje 335 

Forslagsstiller  Hilde Andresen, Kaja Meek Olsen, Steinar Sandstad 

Opprinnelig tekst  

Forslag til ny tekst Et slikt samarbeid bør skje i dialog med døve og hørselshemmedes 
interesseorganisasjoner og aktuelle statlige fagmiljø. 

Type endring Tillegg  

Redaksjonskomitéens 
innstilling 

Vedtas 

Redaksjonskomitéens 
begrunnelse 

 

Redaksjonskomitéens innstilling: Uttalelsen vedtas med endringer. 

Sendes Bergen SVs bystyregruppe, og fylkesårsmøtet. 

Årsmøtet gir styret fullmakt til å gjøre språkvask.  
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U-8 Strengere regulering av oppdrettsnæringen 

Endringsforslag 8-1 Legge til setning over 369  
 

Forslagsstiller Kaja Meek Olsen 

Forslag til ny tekst "At fiskehelse og velferd skal tas med  i vurdering og stå i fokus for alle 
føringer SV fører for norsk oppdrettsnæring"  

Type endring Tillegg 

Redaksjonskomitéens 
innstilling 

Vedtas 

 

Endringsforslag 8-2 Endring linje 351 til 353 

Forslagsstiller Kaja Meek Olsen 

Opprinnelig tekst Årsmøtet i Bergen SV utfordrer fylkesstyret i Vestland SV, SVs 
sentralsstyre, landsstyre og stortingsgruppe til å følge opp arbeidet 
som er gjort i Bergen gjennom å gi arbeidet med å få ryddet opp i 
oppdrettsnæringen topp prioritet i partiet. 

Forslag til ny tekst Bergen SV, som lokallag i Norges oppdretthovedstad bør utfordre SV 
som helhet å stå sterk for å føre føringer for en bærekraftig, ryddig og 
miljøbevisst næring. Og ha dette som en prioritert i partiets miljø og 
næringspolitikk 
 

Type endring Endre setning 351 til 353 

Redaksjonskomitéens 
innstilling 

Avvises 

Redaksjonskomitéens 
begrunnelse 

Redkom mener det materielle i forslaget er ivaretatt i den opprinnelige 
teksten. Opprinnelig formulering er enklere.  

 

Endringsforslag 8-3 Legge til på slutten av setning 366 

Forslagsstiller Kaja Meek Olsen 

Opprinnelig tekst i samfunnsdiskursen om norsk oppdrettsnæring. 

Forslag til ny tekst "i utforming av føringer for samfunnsdiskuser for norsk 
oppdrettsnæring"  

Bergen Sosialistisk Venstreparti  
St. Jakobs plass 9, 5008 BERGEN  bergen@sv.no 

10 



 

Type endring Legge til på slutten av setning 366 

Redaksjonskomitéens 
innstilling 

Avvises 

Redaksjonskomitéens 
begrunnelse 

Redkom mener det materielle i forslaget er ivaretatt i den opprinnelige 
teksten. Opprinnelig formulering er enklere.  

 

Endringsforslag 8-4 Tillegg linje 365 

Forslagsstiller Kaja Meek Olsen 

Opprinnelig tekst Ta i bruk og vektlegge kunnskap og bekymringer knyttet til utfordringer 
og konsekvenser for (...) artsmangfold, økologisk bærekraft, karbon-, 
nitrogen- og fosfatkretsløp, samt folkehelse i samfunnsdiskursen om 
norsk oppdrettsnæring. 

Forslag til ny tekst Legge til i starten 365 "(...) konsekvenser for fiskevelferd, 
artsmangfold.... "  

Type endring Tillegg 

Redaksjonskomitéens 
innstilling 

Vedtas 

 

Endringsforslag 8-5 Prosessendring 

Forslagsstiller Jens Revold 

Forslag Oversendes styret for ytterligere bearbeidelse 

Type endring Prosess 

Redaksjonskomitéens 
innstilling 

Avvises 

Redaksjonskomitéens 
begrunnelse 

Saken bør videresendes oppover i organisasjonen for demokratisk 
behandling. 

Redaksjonskomitéens innstilling: Uttalelsen vedtas med endringer. 

Sendes Vestland SVs fylkesårsmøte. 

Redaksjonskomitéens begrunnelse: Redkom mener det må bli opp til fylkesårsmøtet å eventuelt 

sende uttalelsen videre oppover i organisasjonen.  
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U-9 Situasjonen i Catalonia 

Redforslag R9-1 Redaksjonell endring linje 385 

Forslagsstiller Redaksjonskomitéen 

Opprinnelig tekst Vi ønsker med dette å uttrykke vår solidaritet med befolkningen i 
Catalonia som for tiden gjennomlever legitim sosial mobilisering som 
svar på at de politiske og sosiale lederne for den såkalte «Proces 
Catalan» (En samlebetegnelse brukt for å beskrive den 
sammenhengende politiske og sivile mobiliseringen for økt selvstyre 
eller uavhengighet for Catalonia i perioden 2012 til 2019) har blitt dømt 
til harde og urettferdige straffer. 

Forslag til ny tekst Vi ønsker med dette å uttrykke vår solidaritet med befolkningen i 
Catalonia som for tiden fører legitim sosial mobilisering som svar på at 
de politiske og sosiale lederne for den såkalte «Proces Catalan» (En 
samlebetegnelse brukt for å beskrive den sammenhengende politiske 
og sivile mobiliseringen for økt selvstyre eller uavhengighet for 
Catalonia i perioden 2012 til 2019) har blitt dømt til harde og 
urettferdige straffer. 

Type endring Redaksjonell, språklig 

Redaksjonskomitéens 
innstilling 

Vedtas 

 

Endringsforslag 9-1 Helhetlig endringsforslag 

Forslagsstiller Ole Helge Gundersen 

Forslag til ny tekst Vi ønsker med dette å uttrykke vår solidaritet med den delen av 
befolkningen i Catalonia som for tiden gjennomlever legitim sosial 
mobilisering som svar på at de politiske og sosiale lederne for den 
såkalte «Proces Catalan» (En samlebetegnelse brukt for å beskrive den 
sammenhengende politiske og sivile mobiliseringen for økt selvstyre 
eller uavhengighet for Catalonia i perioden 2012 til 2019) har blitt dømt 
til harde og urettferdige straffer. Til sammen har disse lederne blitt 
dømt til fengsel i mer enn 99 år. De politiske vurderingene og 
veivalgene som er gjort av «Proces» kan det være forskjellige syn på, 
men vi kan ikke være nøytrale i møte med brudd på universelle 
menneskerettigheter, utenkelige brudd med grunnleggende 
rettsstatsprinsipper og statsmaktens vilje til å bruke alle 
undertrykkende midler (både voldsmakt og juridisk makt) for å nekte 
Catalonia konstitusjonelle og økonomiske reformer på lik linje med 
andre deler av Spania, som Baskerland og Navarra. Dette er svaret fra 
'78-regimet til den folkelige mobiliseringen. Etter en politisert rettssak, 
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basert på påstander om en voldsbruk fra de tiltalte som aldri eksisterte, 
søker domsutmålingen å skremme og stoppe den videre folkelige 
mobiliseringen. Vi fordømmer den internasjonale medieoperasjonen 
som er blitt utført for å få denne dommen for påstått oppvigleri og 
underslag til å fremstå som mild og moderat. Den er verken myk, eller 
moderat, og burde ryste enhver demokrat, uavhengig av øvrig syn på 
den spanske territorielle konflikten. Vi fordømmer også politivold og 
vilkårlige pågripelser som svar på folkelig protester mot dommen, og 
berømmer samtidig den fredelige katalanske folkelige motstanden, selv 
om det har forekommet lommer med vold, som vi fordømmer, 
samtidig som vi minner om at voldsbruk ikke er veien for å løse av 
konflikter på en demokratisk måte. Vår tilslutning til verdiene frihet, 
likhet og brorskap, plasserer oss på side med de som ønsker å utøve sin 
rett til økt selvbestemmelse, men blir møtt med represalier, 
rettsforfølgelse eller fengselsstraffer som ville være utenkelig i de fleste 
demokratiske land. Vi uttrykker behovet for å stoppe rettsliggjøringen 
av et politisk spørsmål og oppfordrer samtidig til dialog og 
konfliktløsning, noe som nødvendigvis innebærer anerkjennelse av 
retten til økt selvbestemmelse, frihet for politiske fanger og 
gjennomføringen av en avtalt folkeavstemning. 

Type endring Endring 

Redaksjonskomitéens 
innstilling 

Avvises 

Redaksjonskomitéens 
begrunnelse 

Forslaget endrer uttalelsen til kun å kritisere straffeprosessen mot 
folkevalgte i Catalonia. Punkter som støtter Catalonias uavhengighet 
blir foreslått tatt ut.  

Redaksjonskomitéens innstilling: Uttalelsen vedtas med endringer. 
 

Sendes: SVs Stortingsgruppe, Govern de Catalunya og  avisene El País (Spania), El Periódico 

(Catalunya) og El Nacional (Catalunya).  

U-10 Det er på tide å regulere omsetningen av cannabis 

Redaksjonskomitéens innstilling: Vedtas 
Oversendes fylkesårsmøtet og arbeidsprogramkomitéen. 

Redaksjonskomitéens begrunnelse: Ingen tok ordet i debatten mot uttalelsen.  
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U-11 Samebyen Bergen 

Redaksjonskomitéens innstilling: Realitetsbehandles ikke.  
Oversendes styret 

Redaksjonskomitéens begrunnelse: Uttalelsen kom inn etter fristen. Redkom synest det er uheldig å 
behandle en uttalelse som medlemmene ikke har fått tilstrekkelig mulighet til å ta stilling til.  
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