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Uttalelse 1: 2 

Landbruk for framtida, framtida for landbruket 3 

Innsendt av Pauline Vik Vestly 4 

 5 

Verda og Noreg står overfor mange utfordringar i åra som kjem. Me står midt i ei 6 

klimakrise og ei naturmangfaldskrise, og ein aukande folkesetnad i verda som 7 

nærmar seg 10 milliardar menneske, samtidig som det kvart år vert mindre og 8 

mindre matjord i verda. Landbruket den femte største sektoren for 9 

klimagassutslepp i Noreg, og innanfor landbruket er pløying av jord ei av dei 10 

største enkeltårsakene til utslepp, der jorda vert snudd og karboninnhaldet i jorda 11 

vert omgjort til CO2 i lufta. Næringsinnhaldet i maten sunke drastisk, ettersom 12 

næringsinnhaldet i jorda forsvinn. 13 

 14 

I fleire tiår har landbruket gjennom politiske virkemiddel vorte pressa til større og 15 

større bruk. Resultatet er at to gardsbruk vert lagt ned kvar dag i Noreg. 16 

Framtidens landbruk må være basert på regenerative prinsipp, der oppbygging 17 

av matjord er sentralt.  18 

 19 

Slik kan me stimulera til mer produksjon av norsk lokal mat og samtidig øke 20 

inntektene til norske bønder utan bruk av direkte subsidier, og sikra arbeidsplassar 21 

i distrikta og verdifull biologisk mangfald, samtidig som landbruket kan bidra til å 22 

binda meir karbon i jorda enn det sektoren slepp ut.  23 

 24 

Å auka kor mykje det løner seg å vera bonde vil gjera det enklare å få fleire unge til 25 

å ville bli i yrket, som vil ha ein veldig positiv verknad på lokale samfunn i distrikta. 26 

Samstundes må økonomien snu frå ein i aukande grad globalisert økonomi til ein 27 

lokal økonomi,  der varer blir transporterte så kort som mogleg frå der dei er 28 

skapa. Dette vil støtta lokal regenerasjon og kutta utslepp som følgje av transport.  29 
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Unge Venstre vil: 30 

• Kutta norsk import av soya til fordel for alternativ forproduksjon med 31 

uutnytta biomasse fra tre og alger. 32 

• Leggja til rette for karbonbindande landbrukspraksis. Ved gjødsling skal det 33 

lokal kompost og økologisk sertifiserte middel vera hovudregelen. 34 

• Bidra til økt utdanning og forståing av regenerative landbruksprinsipp, båe 35 

for matprodusentar og -brukarar gjennom opplysningskontora for mat. 36 

• Ha høgare toll på import av kraftfor og konvensjonelt gjødsel fra utlandet, i 37 

samarbeid med EU. 38 

• Auka investeringa i forskning på jordelivet og jorda si evne til å lagra karbon 39 

gjennom holistisk landbrukspraksis som beiteplanlegging. 40 

• Snu alle landbrukssubsidier mot regenerative og økologiske prinsipp.  41 

 42 

 43 

 44 

 45 

 46 

 47 

 48 

 49 

 50 

 51 

 52 

 53 

 54 

 55 
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Uttalelse 2: 56 

Slipp kviterussarane fri! 57 

Innsendt av Ane Breivik og Jens Håkon Birkeland 58 

 59 

Kviterussarane lever i dag i eit brutalt diktatur som dagstøtt begår grove 60 

menneskerettsbrot mot eigen befolkning. Valden ramme tilfeldig, og dei som i det 61 

heile tatt tør å protestera mot diktator Lukasjenko blir fengsla i små, overfylte 62 

celler.  63 

 64 

Rapportar frå Kviterussland seier at mellom 50-60 personar blir plassert i celler 65 

meint for åtte. Noreg kan ikkje tillata seg å berre stå å sjå på nok ein diktator som 66 

utføre menneskerettsbrot mot eigen befolkning. Sjølv om det er viktig å fordømma 67 

både korleis valet i landet har blitt gjennomført og dei valdelege handlingane som 68 

har følgt, so må Noreg også sjå på kva konkrete og reelle tiltak me kan 69 

gjennomføra for å påverka situasjonen i Kviterussland til det betre.  70 

 71 

Noreg må vera ein pådrivar for å gje kviterussarane visum-fri ferdsle til 72 

Schengen-landa.  Dette vil gje kviterussarane moglegheit til å reisa til nabolanda 73 

for å arbeida og studere. Det vil og vera med på å i større grad eksponera den 74 

jamne kviterussar for vår felleseuropeiske kultur, EU og det liberale samfunnet. 75 

 76 

Noreg må stilla strenge krav til all handel og verksemd Noreg og norskeigde 77 

selskap har med og i Kviterussland. Kviterussland slit allereie økonomisk. Strenge 78 

sanksjonar mot landet vil berre forverra situasjonen utan å nødvendigvis oppnå 79 

noko særleg anna enn å dytta landet inn i armane til Russland. Ein kan oppnå 80 

betre resultat ved å stilla strenge krav til handel. Ein bør heller sanksjonera 81 

Russland når dei fortsett å stø opp under diktaturet.  82 

 83 
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Noreg og NATO må vera ekstremt klar på at ein ikkje vil akseptera noko form for 84 

Russisk innblanding i Kviterussland. Noreg kan ikkje akseptera at Russland 85 

blandar seg inn på liknande vis som dei gjorde i aust-Ukraina i 2014 og fortsatt 86 

gjer i dag. Ei russisk annektering av landet må vera heilt uakseptabelt. 87 

Kviterussarane må få gjennomføra eit fritt og demokratisk val. Unge Venstre 88 

forventar at Noreg og andre europeiske land og organisasjonar legg press på 89 

Kviterussland for å forhindra framtidige brot på grunnleggande menneskerettar. 90 

Det er på tide for Europa å slå seg saman i kampen for demokratiske reformer i 91 

Kviterussland 92 

 93 

 94 

 95 

 96 

 97 

 98 

 99 

 100 

 101 

 102 

 103 

 104 

 105 

 106 

 107 

 108 

 109 

 110 
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Uttalelse 3: 111 

Unge Venstres kuttkrav til Venstre 112 

Innsendt av Ane Breivik, Simon Seland, August Simonsen, Timo Nikolaisen, Sondre 113 

Hansmark 114 

Velferdsstaten står overfor store utfordringer. Gitt dagens nivå på offentlige 115 

velferdsytelser anslo Perspektivmeldingen i 2013 at det årlige underskuddet på 116 

statsbudsjettet om 50 år vil være på 140 milliarder kroner. 117 

Koronaviruset har utløst en dyptgående økonomisk krise, og vil kreve langsiktige 118 

tiltak. Tusenvis har mistet arbeidsplassene sine, og dagens nyutdannede gjør sin 119 

inntreden i et arbeidsmarked med den høyeste arbeidsledigheten siden 1930-120 

tallet. 121 

Politikk handler om prioriteringer, og økonomiske midler gir oss et politisk 122 

handlingsrom. Et handlingsrom fremtidige generasjoner også vil komme til å 123 

trenge. Unge Venstre krever at Venstre og regjeringen gjør mer langsiktige 124 

prioriteringer i årene som kommer. Kun ved å redusere offentlige utgifter kan vi 125 

tilrettelegge for en velferdsstat som varer i fremtiden. 126 

Unge Venstre vil: 127 

● Senke handlingsregelen til 2,5 prosent 128 

● Fjerne kontantstøtten 129 

● Innføre en egenandel i sykelønnsordningen 130 

● Øke egenandelen i frikort-ordningen for helsetjenester 131 

● Innføre en egenandel for hjemmesykepleie 132 

● Avskaffe avtalefestet pensjon (AFP) 133 

● Øke pensjonsalderen 134 

● Fjerne rentefradraget 135 

● Fjerne støtten til Human Rights Service 136 
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● At tros- og livssynssamfunn i større grad skal finansieres av medlemmene 137 

● Avvikle tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark 138 

● Fase ut landbrukssubsidiene 139 

● Redusere antall direktorater 140 

● Omgjøre borteboerstipendet på videregående til et borteboerlån 141 

● Fjerne honnørrabatten 142 

● Avvikle BSU-ordningen 143 

● Legge ned fylkeskommunen 144 

● Ikke bygge nytt regjeringskvartal 145 

● Avvikle ordningen med CO2-kompensasjon til industribedrifter 146 

● Fjerne stipend og bevilgninger til folkehøgskoler 147 

● Avvikle alle særordninger tilknyttet rederinæringen 148 

● Fjerne all stønad for cøliakere og glutenintolerante 149 

● Kutte oljesubsidiene 150 

● Fjerne selfangstsubsidiene 151 

● Avvikle ordningen med tilskudd til reduserte bompengesatser 152 

● Ikke kjøpe de siste seks kampflyene 153 

● Avvikle tilskuddet til kjøp av transporttjenester mellom Bergen-Kirkenes 154 

● Gå bort fra alle prosentsatte målsetninger i statsbudsjettet, med unntak av 155 

1% BNI til bistand 156 

 157 

 158 

 159 

 160 

 161 

 162 
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Uttalelse 4: 163 

Vi trenger et nytt felles-europeisk asylsystem 164 

Innsendt av internasjonalt utvalg 165 

 166 

Migrasjon har alltid og vil alltid finnes. Migrasjon er positivt, og handler om 167 

enkeltmenneskets frihet og sosial mobilitet. Samtidig er det viktig å håndtere 168 

migrasjon riktig for å ikke gjøre nåværende problemer større. Flyktningkrisen i 169 

Moria har vist at vi trenger et nytt europeisk asylsystem.  170 

 171 

Det første prinsippet for å få et fungerende asylsystem er samarbeid. EU satte som 172 

mål allerede i 2007, gjennom Lisboa-traktaten, at EU skal oppnå en samordnet 173 

asylbehandling for tredjelands asylsøkere. Dette har likevel ikke skjedd enda; i 174 

stedet fikk vi Prosedyredirektivet som sørget for svært ulik behandling av 175 

asylsøkere i forskjellige EU-land, og Dublin-forordningen, som sørget for at 176 

asylsøkere i all hovedsak kun kan få asylsøknaden sin behandlet i det første landet 177 

de kommer til. Dublin-forordningen førte til et enormt trykk på sydligere land, og 178 

historisk få asylsøkere til nordvestlige land.  179 

 180 

En løsning er å få på plass et felles-Europeisk asylsystem, der man som asylsøker 181 

søker asyl i hele EU, fremfor i enkelte EU-land. Det kunne løst problemet Dublin-182 

forordningen ble skapt til å løse; nemlig at asylsøkere ved avslag i ett land, kunne 183 

reise og søke asyl i et annet europeisk land.  På den måten skape et press på 184 

asylsystemet som ødela for de asylsøkerne som hadde aller størst behov for hjelp. 185 

I tillegg ville et felleseuropeisk system senke det nåværende trykket på sydlige 186 

land som Dublin-forordningen skapte, og sørge for en mer rettferdig 187 

byrdefordeling. 188 

 189 

 190 
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Unge Venstre vil: 191 

• Avvikle Dublin-forordningen til fordel for en egen felles-Europeisk institusjon 192 

som behandler alle asylsøknader til europeiske land, for å hindre at 193 

Prosedyredirektivet tolkes forskjellig i forskjellige land 194 

• Fordelingen av innvilgede asylsøknader til de forskjellige landene skal 195 

bestemmes innad i EU-kommisjonen, men alle landene skal måtte ta en 196 

nedre andel  197 

• Samordne rettighetene til asylsøkere som har flyktningstatus og asylsøkere 198 

som har krav på subsidiær beskyttelse, likt det Norge har gjort i 199 

Utlendingslovens §28 200 

• Vil gi alle Europeiske asylsøkere tilgang på arbeidsmarkedet dersom de har 201 

identifikasjon 202 

• Øke antall norske kvoteflyktninger til 10 000 i året  203 

• Vil fortsette å ta inn asylsøkere, og kompensere med kvoteflyktninger i år 204 

med lave antall asylsøkere, inntil vi har fått et fungerende, rettferdig felles-205 

Europeisk asylsystem 206 

• Vil forby kriminalisering av frivillige som hjelper flyktninger 207 

• Vil følge asylretten, og dermed ikke sette et øvre tak på antall asylsøkere 208 

Europa skal ta imot årlig 209 

• Vil gi klimaflyktninger status som flyktninger 210 

 211 

 212 

 213 

 214 

 215 

 216 
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Uttalelse 5: 217 

Ja til et samfunn fritt for landbrukspropaganda 218 

Innsendt av Timo Nikolaisen, Ane Breivik, Viljar Sæbbe 219 

 220 

Unge Venstre vil skrote omsetningsavgiften og dermed kutte den offentlige støtten 221 

til propagandakontorene for landbruksprodukter og andre typer kosthold. 222 

Kontorene bør være fullfinansiert av private midler. 223 

 224 

I dag støtter staten, gjennom omsetningsrådet, propaganda for norske 225 

landbruksprodukter. Midlene som fordeles kommer fra landbruksnæringen selv, 226 

gjennom en omsetningsavgift som bøndene blir trukket hver gang de leverer slakt 227 

eller egg. Av alle opplysningskontorene er det Opplysningskontoret for egg og kjøtt 228 

som får desidert størst andel av midlene dette rådet fordeler.  229 

 230 

Vi mener det er uheldig at staten fungerer som mellommann for at næringens 231 

egne midler skal investeres i kontorer som kommer næringen selv til gode. Unge 232 

Venstre vil kutte ut mellomleddet, og la næringen, eller andre private aktører, 233 

fullfinansiere alle slike former for propagandakontorer.  234 

 235 

Unge Venstre vil: 236 

• skrote omsetningsavgiften 237 

• hindre alle former for annen offentlige støtte til opplysningskontorer 238 

 239 

 240 

 241 

 242 

 243 
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Uttalelse 6: 244 

Styrk papirløses rettigheter! 245 

Innsendt av Oslo Unge Venstre 246 

 247 

I Norge er det straffbart å hjelpe papirløse. Papirløse migranter omfatter 248 

mennesker som har fått avslag på tidligere asylsøknader, men som av ulike 249 

grunner fortsetter å bli i Norge, og det omfatter mennesker som befinner seg 250 

utenfor asylprosessen (de som ikke har søkt asyl eller aldri vært registrert av 251 

norske myndigheter). Statistisk sentralbyrå (SSB) anslår at det er 18 000 papirløse i 252 

Norge. Bak tall og merkelapper, befinner det seg først og fremst en vanskeligstilt 253 

gruppe mennesker som lever i stor usikkerhet. 254 

 255 

Felles for papirløse mennesker, er at de er en ekstremt sårbar gruppe, enten det 256 

gjelder utnyttelse fra arbeidsgivere, smuglere eller bakmenn. En vanlig borger vil 257 

henvende seg til myndighetene dersom de utsettes for utnyttelse eller vold. Det vil 258 

ikke en papirløs, i frykt for å bli arrestert. Utnyttelse av papirløse er ulovlig, men det 259 

er per dags dato også ulovlig å ansette papirløse på en verdig måte. Det er med 260 

andre ord like kriminelt å ønske papirløse et verdig liv, til tross for at grunnlovens 261 

paragraf 110 sier at statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at 262 

ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets opphold ved arbeid eller 263 

næring. Rettssikkerheten til papirløse mennesker henger på en usedvanlig tynn 264 

tråd. 265 

 266 

Helsetjenestene som tilbys papirløse migranter i dag er også en skam. Myndige 267 

papirløses helsetjenester er begrenset til øyeblikkelig og nødvendig helsehjelp 268 

som ikke kan vente og smittevernhjelp. Gravide har rett til helsehjelp før, under og 269 

etter fødsel. Papirløse står med andre ord overfor flere barrierer enn rettigheter. 270 

Mangel på tolk, mangel på fastlege, kontinuitet og tillit.  271 
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Mangel på informasjon om rettigheter, samt helsepersonells mangel på kunnskap 272 

om rettigheter, står til hinder.  273 

Det hjelper heller ikke at få har råd til å betale nødvendige helsetjenester og 274 

medisiner, eller at det foreligger frykt for å bli rapportert. 275 

 276 

Unge Venstre er et sosialliberalt parti som setter enkeltmenneskets frihet i 277 

sentrum, med dette står et sterkt prinsipp om likeverd. I dagens Norge utsettes 278 

papirløse for frihetsberøvelse, og folk som prøver strekke ut hånden møtes med 279 

strenge sanksjoner. Det sosialliberale samfunnet ser det som en plikt og et ansvar 280 

å løfte opp de svakeste i samfunnet, det er derfor en plikt å behandle papirløse 281 

med verdighet.  282 

 283 

Unge Venstre vil: 284 

● Gi registrerte papirløse rett til arbeid og utdanning. 285 

● Gi papirløse migranter samme helsetjenestetilbud som den øvrige 286 

befolkningen.  287 

● Subsidiere eksisterende frivilligbaserte lavterskeltilbud slik at de kan utvide 288 

både åpningstider og ekspertise. 289 

● Gi oppholdstillatelse til papirløse som har vært registrert i Norge i over 10 år. 290 

● Kartlegge hvor mange papirløse som er i Norge, med intensjon om å hjelpe 291 

dem å søke oppholdstillatelse. 292 

 293 

 294 

 295 

 296 

 297 

 298 

 299 
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Uttalelse 7: 300 

Gi makten til universitetene, for studentenes skyld 301 

Innsendt av kunnskapspolitisk utvalg 302 

Konkurransen for en studieplass på de mest populære studiene er brutal, og 303 

det er desimaler som skiller studentene som ender opp med studieplass fra de 304 

som faller utenfor. Hvor fornuftig er det? 305 

 306 

Dagens system er billig og effektivt, men systemet fungerer ikke etter sin fulle 307 

hensikt. Opptakssystemet vårt skal i størst mulig grad velge ut de mest 308 

kvalifiserte studentene, og dette gjøres ikke gjennom å utelukkende se på 309 

karaktersnittet. 310 

 311 

Opptakssystemet må reformeres. De høyere utdanningsinstitusjonene 312 

burde få større frihet til å innføre sine egne opptakskrav. 313 

Utdanningsinstitusjonene vet selv best hvilke egenskaper og evner som 314 

studentene bør inneha. Vi må gi universiteter og høgskoler et større rom til å 315 

velge ut ifra det de ser på som viktige kvalifikasjoner, enten det skulle være 316 

intervjurunder eller å vektlegge karakterer forskjellig. 317 

 318 

Universitetene og høgskolene vet best hvordan opptakssystemet burde være 319 

på deres studier. La oss derfor gi de makten til å selv kunne kunne plukke ut 320 

de mest kvalifiserte studentene. Universitetene fortjener mer makt, til 321 

studentenes eget beste. 322 

 323 

Unge Venstre vil: 324 

● Gi universitet og høgskoler større frihet til å kunne utforme opptakene 325 

sine selv. 326 
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 327 

● Utrede muligheten for alternative opptaksmetoder som intervjuer, 328 

opptaksprøver eller ulik vektlegging av karakterer. 329 

● Erstatte Samordna Opptak med opptak hos hver enkelte institusjon. 330 

● Fjerne kjønnspoeng 331 

 332 

 333 

 334 

 335 

 336 

 337 

 338 

 339 

 340 

 341 

 342 

 343 

 344 

 345 

 346 

 347 

 348 

 349 
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Uttalelse 8: 350 

Ta skogen tilbake 351 

Innsender: Innlandet Unge Venstre 352 

 353 

Norge trenger mer skogvern. I utgangspunktet har Norge en unik variert skog med 354 

sjeldne arter og naturtyper. Men vi har lite igjen av den opprinnelige skognaturen, 355 

blant annet fordi skogbruket har omformet mye av skogene våre, og mye av 356 

skogen blir hogd ned før den rekker å bli gammel. 50 prosent av alle truede arter 357 

lever i skogen, og mange av disse er i ferd med å forsvinne, fordi de er helt 358 

avhengige av gamle døde trær. Økt skogvern har blitt vedtatt av flere regjeringer, 359 

men dette har enda ikke trådt i kraft. Unge Venstre krever en konkret 360 

opptrappingsplan for skogene våre. 361 

 362 

Gjennom FNs biokonvensjon har Norge forpliktet seg til å bevare 17 prosent av 363 

Norges landareal gjennom representative og godt sammenhengende systemer 364 

av verneområder innen 2020. I dag er imidlertid kun omlag 2,5 prosent av den 365 

produktive skogen vernet. 366 

 367 

Dagens skogvern har store mangler og er svært lang unna både faglige 368 

anbefalinger og våre internasjonale forpliktelser. Verdifulle skoger er derfor utsatt 369 

for inngrep, fordi et solid skogvern ikke er på plass. Vi bør følge Skogkur 2020 sitt 370 

forslag til regjeringen. 371 

 372 

Vi må verne unike skoger først. Miljøverndepartementet må bestille vern i tråd 373 

med forskernes anbefalinger. Klare skogvernbestillinger er nødvendig for å sikre 374 

truede arter og naturtyper i skog. vi bør følge skogkur 2020, sine anbefalinger om 375 

hvilke skogområder som bør prioriteres.  376 
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Dette er blant annet lavlandsskoger, bekkekløfter, kalkskoger, boreal regnskog og 377 

olivinfuruskog. Dette er skogtyper, Norge har et internasjonalt ansvar å bevare Vi 378 

må også redusere bruken av flatehogst. Trærne fanger opp karbon, og om lag 379 

50 prosent fraktes ned i bakken og blir lagret av mykorrhizasoppene. Disse 380 

soppene må i større grad vike dersom de blir eksponert for lys og tørke. En lukket 381 

skog vil derfor ivareta livsmiljøet for mykorrhizasoppen, og dermed også 382 

karbonbindingen. Derfor er flatehogst langt mer skadelig. 383 

 384 

Unge Venstre vil: 385 

● Verne minst 17% av skogen i tråd med internasjonale forpliktelser 386 

●  Utarbeidet en konkret opptrappingsplan for skogvern, i tråd med 387 

skogkur 2020 sine anbefalinger. 388 

● Verne unike skoger først 389 

● Forby skoghogst i hekkesesong 390 

● redusere bruken av flatehogst 391 

 392 

 393 

 394 

 395 

 396 

 397 

 398 

 399 

 400 

 401 

 402 

 403 
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Uttalelse 9 404 

Bolig for alle 405 

Innsendt av Benedicte Bjørnås 406 

 407 

Prisveksten i boligmarkedet har de siste årene vært enorm. Det er et gode for de 408 

som eier en bolig, men det gjør det vanskeligere for unge og folk med lave 409 

inntekter å komme inn på boligmarkedet. Vi vil gjennomføre tiltak som sikrer likere 410 

muligheter på boligmarkedet. Vi vil også endre måten vi skatter bolig, slik at folk 411 

putter pengene der de skaper større verdier for alle.  412 

Folk som allerede har kommet inn på boligmarkedet har svært mange 413 

skattefordeler, og bolig skattes lavere enn andre formuesobjekter. Samtidig er 414 

hjelpen til de som er utenfor boligmarkedet for liten. 415 

 416 

Det må være mer lønnsomt å investere i arbeidsplasser og verdiskapning enn å 417 

investere i bolig. Unge Venstre vil ha en skattereform som gjør det mer lønnsomt å 418 

investere i arbeidsplasser og verdiskapning, og som ikke subsidierer de som 419 

allerede har kommet inn i boligmarkedet. 420 

 421 

De viktigste skattene på bolig vi har i dag er formueskatt og den lokale 422 

eiendomsskatten. Men bolig har en stor verdirabatt i formueskatten, og det gjør at 423 

den skattes i mindre grad enn aksjer og driftsmidler. Vi vil gjøre verdsettelsen på 424 

bolig og andre formuesobjekter likere for å gjøre skattleggingen mer rettferdig. 425 

Rentefradraget gjør at man kan få trukket fra rentekostnader på inntektsskatten, 426 

uansett hvor stort lån man tar opp.  427 

Det gjør at man gir skattelette til folk som tar opp store lån, og hvert eneste år 428 

utgjør det milliarder av kroner i tapte inntekter for staten. Vi vil heller bruke disse 429 

pengene for å gjøre enklere for unge folk å komme inn på boligmarkedet.  430 

 431 
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Vi vil innføre en nasjonal boligskatt som skal erstatte den kommunale 432 

eiendomsskatten. En slik modell vil være mer rettferdig enn dagens, fordi den 433 

også tar hensyn til annen formue enkeltpersoner har, ikke bare hvilken bolig de 434 

har. 435 

 436 

Vi vil gjøre dette med å redusere boligrabatten i formueskatten, samtidig som vi 437 

øker bunnfradraget. Slik sørger vi for at folk med vanlige boliger ikke må betale 438 

mer i skatt enn i dag, samtidig som størstedelen av skatteinntektene tilfaller 439 

kommunene. Det er på tide å prioritere bolig for alle. 440 

 441 

Unge Venstre vil: 442 

• Fase ut rentefradrag på bolig kombinert med lavere skatt på inntekt 443 

• Fjerne BSU-ordningen 444 

• Sikre større dekning av universell utforming i kommunal, fylkeskommunal og 445 

statlig bygde bygg 446 

• Styrke tilskudd til husbanken for å sikre at flere kan ta opp startlån med 447 

gode renter 448 

• Bygge flere student- og elevboliger for å lette på boligtrangen 449 

• Beskatte sekundærboliger hardere 450 

• Skattlegge primærboliger likere med andre formuesobjekter 451 

• Tilrettelegge for at både offentlige og private aktører i større grad kan bidra 452 

med leie til eie, deleie eller andre veier inn i boligmarkedet. 453 

• Innføre nasjonal boligskatt 454 

 455 

 456 

 457 

 458 
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Uttalelse 10 459 

Forebygg og begrens lysforurensning! 460 

Innsendt av Trondheim Unge Venstre 461 

 462 

Kunstig lys er et av menneskets viktigste hjelpemidler, og gjør det moderne 463 

samfunnet mulig. Lys gjør steder mer innbydende og tilgjengelig, samtidig som 464 

folks trygghetsfølelse øker. Likevel kan overdreven og ukritisk bruk av kunstig lys 465 

føre til nedsatt trivsel og forringing av naturmiljøet. I tillegg vil observasjoner av 466 

stjernehimmelen bli vanskeligere. Konsekvensene av at vi omgås av mer uønsket 467 

og overflødig kunstig lys, blir dessverre tatt lite i betraktning i moderne norsk by- 468 

og lysplanlegging. Derfor trenger vi mer bevissthet rundt problemet, samt innføre 469 

nasjonale reguleringer for å begrense den økende forurensingen. 470 

 471 

Først og fremst påvirker lysforurensing naturmangfoldet. Alle organismer påvirkes 472 

av sollys, og dermed også kunstig lys. Pattedyrs biologiske klokker kan forstyrres, 473 

det oppstår endringer i mønstrene for næringssøk og flere dyr blir påkjørt langs 474 

veiene. Fugler blir påvirket gjennom tidligere morgenaktivitet og hekkeperiode, noe 475 

som kan få evolusjonære konsekvenser. Innsekter svirrer ofte rundt kunstige 476 

lyskilder om natta fordi de tror de orienterer seg etter månen, og det er påvist at 477 

mange innsekter dør som følge av dette. Dessuten er kunstig lys en kjent faktor til 478 

helseproblemer hos mennesker, og stor eksponering av kunstig lys generelt kan 479 

lede til søvnløshet og depresjon. Dessverre er det gjort lite forskning på 480 

lysforurensning og effekten av det på ulike arter i Norge. Men tross manglende 481 

kunnskap skal vi ikke vente på at forskningen kommer; vi må ta hensyn til det vi 482 

har etter føre-var-prinsippet. 483 

 484 

 485 
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Videre innen astronomi er lysgløden fra kunstige lyskilder en stor utfordring. 486 

Uønsket og unødvendig lys fra urbane strøk blir sendt opp i atmosfæren og lysner 487 

nattehimmelen slik at himmellegemer ser diffuse ut, endog med de beste 488 

teleskoper. Selv på 100 km avstand vil kunstig lys kunne påvirke astronomiske 489 

observasjoner. Den Internasjonale Astronomiske Union jobber med å verne både 490 

eksisterende og potensielle observasjonssteder, som Hawaii, Chile og Spania. I 491 

Norge finnes det ikke lenger plasser med gode nok observasjonsforhold. Derfor har 492 

vi heller ingen bakketeleskoper her til lands. 493 

 494 

I tillegg har himmelen vært viktig i mange kulturer, og tapet av utsikt til 495 

nattehimmelen medfører dermed også tap av kulturarv. To tredeler av alle 496 

nordmenn har ikke lenger mulighet til å observere sin egen galakse på 497 

nattehimmelen fra hjemmet sitt. Når vi heller ikke greier å gjenkjenne 498 

stjernebildene på himmelen – rett og slett fordi stjernene ikke er synlige –, mister 499 

vi en bit av kulturhistorien. Dessuten har dette en eksistensiell betydning for oss: Vi 500 

blir mer rettet mot oss selv når vi stadig mister kontakten med universet utenfor. 501 

Følelsen av at vi er en del av noe større minsker, samtidig som vi blir et perspektiv 502 

fattigere. Kanskje bør stjernehimmelen vernes i likhet med andre kulturarvsteder? 503 

 504 

For å redusere lysforurensning må vi lyssette byene og tettstedene våre smartere. 505 

Først må det alltid vurderes om belysningsanlegget er nødvendig. Deretter er det 506 

primært fire hensyn som må tas: Begrensning av lystid; vinklingen av lyset; valg av 507 

lysarmatur, styringssystem samt lysnivå; og LED-lysets ulemper (siden alle nye 508 

lysarmaturer bruker LED-lys, men det lysforurenser 2,5 ganger mer enn det lyset 509 

som har vært det vanligste langs norske veier (høytrykknatrium)). Dessuten 510 

fremmes energieffektivisering ved redusert lysforurensning. Optimalisering av 511 

lyskildenes retning, styrke og virketid er viktige tiltak for energieffektivisering, og 512 

fører altså til lavere energibruk.  513 



 21 

I Norge finnes ingen nasjonal regulering av lysforurensning; så i dag er det opp til 514 

kommunene selv å forhindre lysforurensning dersom de selv ønsker. Flere 515 

kommuner regulerer lys, men ikke eksplisitt med tanke på lysforurensing. 516 

Regulering av lys skjer hovedsakelig for å øke sikkerheten i trafikken. Av 517 

kommunene som dog regulerer lysforurensning, gjelder dette kun lys- og 518 

reklameskilt. Ingen norske kommuner har altså innført omfattende tiltak for å 519 

redusere lysforurensningen. Heller ikke Statens Veivesen kan vise til mange forsøk 520 

på å begrense forurensningen. Så i dag er det nesten fritt frem for kommunene og 521 

private å sette opp så mye kunstig lys de vil, enten det er to eller hundre lys. Dette 522 

er et stort hull i norsk lovgivning. 523 

 524 

Andre land har innført lover for å begrense belysning på nattestid av hensyn til dyr 525 

og mennesker. I 2018 innførte Frankrike den mest omfattende loven etter press fra 526 

miljøorganisasjoner. Den er nasjonalt dekkende og regulerer tidspunkt, vinkel, 527 

styrke, temperatur og flere andre forhold på utendørs belysningsinstallasjoner. 528 

Selv om denne loven fortsatt bærer på svakheter, er den et stort skritt i riktig 529 

retning.  530 

 531 

Kampen mot det overflødige kunstige lyset er daglig for insekter og fugler, 532 

astronomer og naturelskere. Det er på tide at vi tar saken på alvor. Som en nasjon 533 

som ønsker å være en forkjemper for et bærekraftig miljøvern, er det på sin plass 534 

at vi innfører reguleringer og tiltak mot lysforurensning.  535 

 536 

Unge Venstre vil: 537 

• Innføre nasjonale reguleringer og tiltak for å redusere lysforurensning.  538 

 539 

 540 
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Uttalelse 11 541 

En regjering som kutter utslipp og omstiller Norge.  542 

Innsendt av Sondre Hansmark 543 

 544 

De borgerlige partiene har styrt Norge i 7 år. Utslippene går ned for fjerde året på 545 

rad. Vi ligger i rute til å nå vårt første klimamål noensinne. Over halvparten av 546 

bilene som selges er en elbil, og vi satser på kollektiv og jernbane. Vi verner 547 

rekordmange områder mot oljeleting og tar bedre vare på rovdyrene våre.  548 

 549 

De siste årene har skolen fått et kraftig løft. Vi stiller krav til læreren og gir tusenvis 550 

mulighet til etter- og videreutdanning. Flere elever fullfører videregående, og vi gir 551 

mer frihet til hver enkelt elev gjennom fagfornyelsen.  552 

 553 

Vi gir mer til de som trenger det mest. Tusenvis av barn har fått gratis kjernetid i 554 

barnehage, vi tar imot flere kvoteflyktninger, og rusomsorgen har blitt bedre. Etter 555 

flere tiår med en feilslått straffepolitikk skal vi endelig gjennomføre en historisk 556 

rusreform som hjelper mennesker med rusavhengighet fremfor å straffe dem. 557 

 558 

Selv om det er lett å stå på utsiden og virke ren og rank, får Venstre i regjering 559 

gjennomslag for det som virkelig betyr noe. Vi kutter utslipp, gir elevene mer 560 

kunnskap og frihet, og tar vare på de menneskene som trenger det mest.  561 

 562 

Velferdsstatens bærekraft er under press. Vi er helt avhengig av å sikre fortsatte 563 

reformer for å sikre velferd i fremtiden. Vi må forvalte skattepengene mer effektivt 564 

dersom vi skal sikre frihet for alle - både for oss som lever i dag, og for de som 565 

kommer etter oss.   566 

 567 

Unge Venstre mener dagens regjering bestående av Venstre, Høyre og KrF bør 568 

fortsette etter stortingsvalget i 2021.  569 
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Vi peker på Erna Solberg som vår foretrukne statsminister, og mener det er viktig 570 

at Venstre fortsetter i regjering for å sikre kutt i klimagassutslipp, mer frihet i skolen 571 

og et løft for de som trenger det mest.  572 

 573 

Unge Venstre: 574 

• Mener klimakrisen er vår tids største utfordring. Derfor må kampen mot 575 

klimaendringene være den viktigste for en regjering Venstre deltar i 576 

• Mener dagens regjering bestående av Venstre, KrF og Høyre er den best 577 

egnede konstellasjonen til å gjennomføre det grønne skiftet og omstille 578 

Norge 579 

• Peker på Erna Solberg som vår foretrukne statsminister 580 

 581 

 582 

 583 

 584 

 585 

 586 

 587 

 588 

 589 

 590 

 591 

 592 

 593 

 594 
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Uttalelse 12 595 

Bestemor på anbud 596 

Innsendt av Vestland Unge Venstre 597 

Unge Venstre mener at alle bør få anledning til å oppleve en koselig 598 

bestemor. I dag er dette noe mange dessverre ikke får oppleve.  599 

Det er rimelig ukontroversielt at tjenestetilbudet blir bedre når flere tilbydere 600 

kan konkurrere om å tilby tjenester. Det har vist seg aktuelt i flere sektorer. 601 

Unge Venstre mener derfor at det er på høy tid at landets barnebarn får 602 

nyte godt av dette. 603 

Unge Venstre vil: 604 

● Utrede en modell for å sette bestemor ut på anbud.  605 



 

 

 


