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Prop. nr. 1 

(2018) 

Proposisjon til Stortinget (forslag til vedtak) 

                    [Avskaffe pelsdyrnæringen] 

Tilråding fra 29.1.2018. Godkjent i statsråd samme dag (Regjeringen Larsgård) 

Arbeid og næring  

Bakgrunn 

Pelsdyroppdrett har vært i Norge i lang tid, og det er fortsatt en pågående næring. I Norge 

har vi en næring hvor rev og mink drettes opp for pelsens skyld. Det finnes i dag rundt 270 

pelsdyrfarmer i Norge, hvor det hvert år blir drept over en million dyr.   

Dyrene på farmene er innesperret i små nettingbur som settes i rekker. Et typisk minkbur er 

på ca. ¼ kvadratmeter, hvor det som regel er to mink. Et vanlig revebur er vanligvis på 0,8 

kvadratmeter, men krav om 1,2 kvadratmeter om det er to rever sammen. I slike små, 

innesperret bur får ikke dyrene dekket sine artstypiske- eller aktivitetsbehov.  

Norges pelsdyrbransje har ikke sørget for at dyrevelferden har blitt tilstrekkelig forbedret de 

siste ti årene. Det avdekkes stadig helt uakseptable forhold på de norske pelsdyrfarmene. 

Med denne bakgrunn vil regjeringen avvikle denne næringen.  

Vurdering (konsekvenser) 

Ved innføring av dette forslaget, vil dyrevelferden i Norge bli tilstrekkelig forbedret. Dyr som 

mink og rever kan få leve i sitt naturlige habitat, og ikke bli utsatt for det stress som de nå 

utsettes for i små bur uten tilstrekkelig dyrevelferd.   

På landsbasis er det vel 200 pelsdyrbønder i Norge. Næringen har bidratt til verdiskapning i 

norsk landbruk, i tillegg til at næringa har vært et bidrag for distrikts-Norge. Dette tar 

regjeringen hensyn til. Regjeringen vil derfor utrede, og på sikt innføre, en 

kompensasjonsordning slik at de som tidligere har hatt dette som levevei skal få muligheter 

til å omstille seg og kunne drive annen produksjon og verdiskapning.  

Andre land, som vi gjerne sammenligner oss med, har også totalforbud mot pelsproduksjon.   

Forslag til vedtak 

Regjeringen vil ha en styrt avvikling av pelsdyrnæringen i Norge innen 2025.    



Prop. nr. 2 

(2018) 

Proposisjon til Stortinget (forslag til vedtak) 

[Fjerning av kjønnspoeng til høyere utdanning] 
 

Tilråding fra 29.1.2018. Godkjent i statsråd samme dag (Regjeringen Larsgård) 

Likestilling og inkludering 

Bakgrunn 

Bakgrunnen for regjeringens forslag om fjerning av kjønnspoeng til høyere utdanning handler 

om at alle mennesker er likeverdige og kjønn burde ikke skille noen med like gode karakterer 

fra å komme inn på et studie.  

 

I Norge mottar kvinner i dag 2 kjønnspoeng hvis de søker på følgende studier: 

 Bachelorutdanninger i ingeniørfag (bortsett fra kjemi, ortopediingeniør og bioingeniør) 

 Landbruksstudier ved Høgskolen i Innlandet 

 Bachelorutdanninger i maritime fag ved Høgskolen i Sørøst-Norge, NTNU (Ålesund) 

og Høgskulen på Vestlandet (bortsett fra shipping management og shippingledelse 

ved NTNU (Ålesund) 

 Følgende femårige integrerte masterprogram i teknologi og ingeniørfag ved NTNU: 

Datateknologi, Elektronisk systemdesign og innovasjon, Fysikk og matematikk, 

Ingeniørvitenskap og IKT, Kommunikasjonsteknologi, Kybernetikk og robotikk, Marin 

teknikk, Materialteknologi, Produktutvikling og produksjon 

Menn mottar 2 kjønnspoeng hvis de søker på: 

 Veterinærstudiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 

 Dyrepleierutdanning ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 

Kvinner får kjønnspoeng for en rekke studier, derimot får menn bare til to. Dette strider mot 

likestillingen. I tillegg kan kjønnspoeng føre til at noen med høyere kompetanse blir 

utkonkurrert med noen med lavere. For eksempel vil kjønnspoeng føre til at en mann med 

4,9 i snitt stiller likt med en jente med 5,1 i snitt eller omvendt. Dette kan føre til at man går 

bort i fra akademias alle viktigste prinsipp, nemlig at kvalitet trumfer alt.  

Norge skal være et kunnskapssamfunn og da må kvalitet, ikke kjønn være bærende kriteriet 

for hvem som skal få tildelt hvilke studieplasser.  



Vurdering (konsekvenser) 

Noen vil hevde at kjønnspoeng er nødvendig for nå få likere kjønnsbalanse i noen yrker. 

Mange av dem som er tilhengere av ulike former for kjønnskvotering viser også til at kvinner i 

snitt tjener dårligere enn menn, og at kvotering kan være med på å viske ut noe av dette 

lønnsgapet. Problemet rundt lønn og kjønn er ikke at det ikke er lik lønn for likt arbeid. 

Problemet med lønnsforskjeller oppstår fordi kvinner og menn velger ulikt når det gjelder 

både utdanning og stillinger. Kjønnspoeng vil i liten grad motvirke et lønnsgap og er en 

inngripen som fratar de med høyeste karakterer å få komme inn på drømmestudiet. 

Regjeringen vil derfor heller ha andre tiltak for å minske lønnsforskjeller, og på grunn av 

åpenbare uheldige konsekvenser vil vi forby kjønnspoeng i høyere utdanning.   

Innføringen av dette vedtaket vil føre til større rettferdighet. Å behandle noen annerledes på 

grunn av kjønn er diskriminering. Vi vil derfor kunne utelukke diskriminering når det kommer 

til å søke til høyere utdanning i Norge. Regjeringen deler synet om at en viss kjønnsbalanse i 

yrker kan være fordelaktig, men mener at kjønnspoeng ikke skal brukes til dette formålet.  

Forslag til vedtak 

Fjerne kjønnspoeng til alle høyere utdanninger i Norge. 

  

 

     Prop. nr. 3 

 (2018) 

Proposisjon til Stortinget (forslag til vedtak) 

[Obligatorisk eksamen i norsk, matte og 

engelsk for alle tiendeklassinger] 

Tilråding fra 29.1.2018. Godkjent i statsråd samme dag (Regjeringen Larsgård) 

Utdanning 

Bakgrunn 

I alt for mange år har det vært slik at det er tilfeldig hvilket fag du kommer opp i eksamen i. 

Dette mener regjeringen må ta en slutt, og vi løfter dermed dette forslaget. For å skape mest 

mulig rettferdighet og likhet for alle elevene mener vi at dette er den eneste og beste 

løsningen.  



Den dag i dag er det slik at elever gambler på om de kommer opp eller ikke, dette er ikke 

akseptabelt. Tilfeldighetene spiller inn om du får en god karakter på eksamen, eller en 

karakter i det hele tatt, som teller med på opptak til videregående skole. Så mange 

tilfeldigheter kan vi ikke tillate lenger.  

Vurdering (Konsekvenser)  

Innføringen av obligatorisk eksamen i norsk, engelsk og matte for alle 10. Klassinger vil være 

mer rettferdig enn dagens ordning. Det vil også medføre mer forutsigbarhet blant elevene og 

skolehverdagen mot slutten av tiende klasse. Ved å innføre denne ordningen vil elevene 

med sikkerhet kunne fokusere på tre fag, som de vet at de vil måtte avlegge eksamen i. 

Elevene vil med dette ikke lenger trenge å håpe at man kommer opp i sitt favorittfag, eller 

grue seg i tilfelle man kommer opp i sitt svakeste fag.  

På den andre siden vil dette kanskje føre til en mer stresset hverdag for elevene. Man vet at 

eksamen er noe elever allerede gruer seg til, og ved å innføre tre obligatoriske eksamener vil 

dette kanskje være et større stressmoment for elevene. Vi i regjeringen mener derimot at 

med en sterk undervisningsplan, og gode, faglærte lærere kan dette forslaget komme trygt i 

havn. Ved å fjerne gambling-faktoren vil vi skape en tryggere og mer rettferdig skolegang for 

elevene våre.  

Noen vil peke på at denne ordningen vil koste mye, ettersom det trengs flere sensorer til å 

rette en økt mengde med eksamensbesvarelser. Regjeringen mener at det norske 

samfunnet bør ta denne kostanden. Utdanning er noe av det viktigste for dagens unge, så 

elementer av flaks bør fjernes og erstattes med mer rettferdige prinsipper. Regjeringen tror at 

mindre flaks og mer rettferdighet og forutsigbarhet vil gi mer motivert ungdom, og nettopp økt 

motivasjon vil kunne få flere til å gjøre det godt på skolen. Kostnadene vil derfor ikke bli 

store. Regjeringen tror at kostandene ved dagens system er større.  

Forslag til vedtak 

Innføre obligatorisk eksamen i norsk, matte og engelsk for alle elever på tiende trinn i 

grunnskolen.  

 

 

 

 

 



Prop. nr. 4 

(2018) 

Proposisjon til Stortinget (forslag til vedtak) 

[Innføring av karensdag/ventedag] 

Tilråding fra 29.1.2018. Godkjent i statsråd samme dag (Regjeringen Larsgård) 

Finans  

Bakgrunn 

I 2013 slo OECD fast at Norge har det høyeste sykefraværet og de høyeste kostnadene 

knyttet til fravær i hele OECD. Det er viktig å stimulere til lavest mulig sykefravær, da det 

motsatte rammer både bedrifter, enkeltpersoner og samfunnet som helhet. 

I dag får arbeidstakere 100 prosent lønnskompensasjon fra første sykedag, og i internasjonal 

sammenheng er dette en ordning i særklasse. Grunnproblemet med den lukrative 

sykelønnen er at ansatte i mange tilfeller faktisk tjener penger på å være hjemme fra jobb. 

Insentivet for å gå på jobb blir for lav.  

En karensdag/ventedag-ordning går ut på at i stedet for å gi 100 prosent lønnskompensasjon 

fra første sykedag, får man lønnskompensasjon fra andre sykedag. 

Vurdering (konsekvenser) 

Ordningen i dag gjør at arbeidstakere som føler seg litt uvel, kan velge å bli hjemme 

ettersom det ikke har noen konsekvenser, og de likevel får full utbetaling av lønn. Innføring 

av karensdag/ventedag vil kunne gi arbeidstakere insentiv til å dra på jobb når de faktisk har 

god nok helse til det, og også være med å hindre lengre fravær. 

Et slikt kutt i sykelønnen vil kunne spare staten for 6,6 milliarder kroner i året. Disse pengene 

kan brukes på andre viktige områder innenfor helse. 

Forslaget vil kunne ramme familier og enkeltpersoner som allerede sliter med dårlig 

økonomi, men en mulig mellomløsning er å gjøre unntak for lavtlønte, ut fra tanken om at folk 

med over middels lønn kan tåle noen dager med redusert lønn når de er syke. 

Videre er det slik at vår omfordelende velferdsstat må være bærekraftig også for fremtiden. 

Med synkende inntekter til staten og økende utgifter er det nødvendig at vi foretar endringer 

nå. Om vi vanter kan kuttene bli mye større og konsekvensene for enkeltmennesker likeså.  

 



Forslag til vedtak 

Regjeringen foreslår å innføre karensdag/ventedag, med full lønnskompensasjon for 

sykefravær fra andre dag, i stedet for ordningen i dag som gir full lønnskompensasjon fra 

første dag. 

 

    Prop. nr. 5 

 (2018) 

Proposisjon til Stortinget (forslag til vedtak) 

[Innføring av aktivitetskort] 

Tilråding fra 29.1.2018. Godkjent i statsråd samme dag (Regjeringen Larsgård) 

Helse og velferd 

Bakgrunn:  

Mange i vårt samfunn har ikke økonomi til å leve et liv slikt de vil, og får av den grunn nedsatt 

livskvalitet. Regjeringen ønsker derfor å legge til rette for en ordning med et aktivitetskort 

som gjør at velferden til enkeltindivider og familier kan økes.  

Et aktivitetskort skal være tilgjengelig for lavinntektsfamilier der de som har dårlig råd skal få 

adgang til en rekke aktiviteter som trening, kino, museumsbesøk ol. Det er den enkelte 

fylkeskommune som bestemmer hvilke aktiviteter som skal inngå i kortet. Er man under 

fattigdomsgrensen i Norge (som av EU blir definert som den som lever for under 60 prosent 

av medianinntekten i landet) er aktivitetskortet tilgjengelig for et pris på kroner 2000,-. Kortet 

gjelder for en person og har gyldighet i ett år. Med et slikt tilbud kan familier og 

enkeltmennesker på denne måten få en mer aktiv hverdag med sosiale tilbud som vil bidra til 

en økt livskvalitet.  

Vurdering (konsekvenser):  

Aktivitetskortet vil kunne bidra til sunnere og økt livskvalitet for personer med lav inntekt. 

Gjennom forskning har vi videre fått bevist at en økt livskvalitet vil bidra til mindre 

sykefravær. Samtidig kan det bidra til at norske innbyggere får en mer aktiv hverdag med 

fokus på aktiviteter som kan glede enhver i alle aldere. De som er under fattigdomsgrensen i 

Norge vil kunne få tilgang og muligheter som de lengre ikke kunne eller hadde. Ettersom en 

del av de som lever under fattigdomsgrensen i Norge er våre nye landsmenn, vil dette tiltaket 

også kunne virke integrerende. Ved økt integrasjon vil det også være lettere for den gruppen 



som står utenfor arbeidslivet å komme seg i arbeid, noe som igjen bidrar til at vi får 

opprettholdt velferdssamfunnet.  

Aktivitetskortet må imidlertid koste noe, og for enkelte familier kan selv en liten kostand være 

et hinder. Dette er likevel ikke grunn nok til ikke å innføre et slikt aktivitetskort da det 

utvilsomt vil hjelpe flere over i større aktivitet og bidra til økt velferd.  

Noen vil helde at et slikt aktivitetskort vil kunne virke stigmatiserende ettersom det kun er 

personer og familier med lav inntekt som får tilgang på dette. Regjeringen deler ikke denne 

bekymringer og ser med større bekymring på at mange barn, unge og voksen i dag står 

utenfor en rekke aktiviteter som resten av samfunnet har tilgang på.  

Forslag til vedtak:  

Innføring av aktivitetskort for mennesker i Norge som lever under fattigdomsgrensen. Pris på 

aktivitetskortet skal være kroner 2000,-.  

 

Prop. nr. 6 

(2018) 

Proposisjon til Stortinget (forslag til vedtak) 

     [Innføring av dobbelt statsborgerskap] 

Tilråding fra 291.1.2018. Godkjent i statsråd samme dag (Regjeringen Larsgård) 

Justis og beredskap 

Bakgrunn 

Diskusjonene om dobbelt statsborgerskap er mange, og høsten 2017 uttalte regjeringen seg 

om at de ønsker å gå inn for ordningen om dobbelt statsborgerskap. En slik lovendring vil 

utvide rettigheter til tusenvis av mennesker med tilknytning til et annet land enn Norge, 

deriblant stemmerett. Norge er det eneste landet i Norden som ikke tillater dobbelt 

statsborgerskap. Er det virkelig riktig at vi som det eneste nordiske landet skal frata borgerne 

våre retten til å beholde sitt opprinnelige statsborgerskap når man flytter til et annet land? 

Regjeringen synes ikke det.  

Vurdering (konsekvenser) 

Dobbelt statsborgerskap betyr at nordmenn i utlandet nå har muligheten til å beholde sitt 

norske statsborgerskap og de rettighetene det medfører, uansett hvor i verden du måtte bo. 



Dette medfører også at personer som ønsker norsk statsborgerskap har rett til å stemme ved 

stortingsvalg, samtidig som de kan beholde sitt opprinnelige statsborgerskap.  

Det tidligere prinsippet om ett statsborgerskap har vært et prinsipp med mange unntak. Over 

halvparten av de som i dag søker om norsk statsborgerskap får beholde sitt opprinnelige 

statsborgerskap grunnet unntak fra hovedregelen om ett statsborgerskap. Samtidig som 

prinsippet om ett statsborgerskap i mange tilfeller ekskaverer, er det svært ressurskrevende 

å følge opp hovedregelen. Dersom man tillater dobbelt statsborgerskap vil det føre til en 

avbyråkratisering, og unødvendig ressursbruk.  

I en verden preget av usikkerhet og ekstremisme, er kampen mot terrorisme større enn noen 

gang. Dobbelt statsborgerskap kan i dette tilfellet være et godt argument i kampen mot 

terror. Dersom personer med dobbelt statsborgerskap blir tatt og dømt for terrorhandlinger, 

har staten retten til å frata dem deres norske statsborgerskap. Det kan vi ikke gjøre om de 

bare har ett statsborgerskap, i og med at dette vil ende med at de blir statsløse, noe som 

ikke er lov.   

Det tidligere prinsippet om ett statsborgerskap sendte signaler om at det å være norsk er noe 

som må beskyttes og at verden utenfor Norge er en trussel mot fellesskapet. Det gav også 

uttrykk for en idé om at det naturlige er å ha kun én nasjonal identitet, og bare ett pass. 

Mange mennesker føler kanskje lojalitet og tilknytning til mer enn bare ett land. De kan føle 

seg både norske og noe annet enn norsk. I tillegg opplever mange sine internasjonale 

familieforbindelser som en berikelse. Det kan innebære en språklig ressurs i 

jobbsammenheng, og være et viktig kulturelt ankerfeste. Når man må frasi seg et annet 

statsborgerskap for oppnå det norske, betyr det ikke at man sletter en del av sin identitet. 

En lovendring om dobbelt statsborgerskap er en viktig seier for alle de som føler seg norske, 

men samtidig er rettighetsløse i et system som er gammeldags, urettferdig og byråkratisk. 

Dobbelt statsborgerskap er nøkkelen til å løse virkelige problemer for virkelige mennesker, 

og å verne om sin egen identitet.   

Forslag til vedtak 

Dobbelt statsborgerskap skal tillates i Norge.  

 

 

 

 



   Prop. nr. 7 

 (2018) 

Proposisjon til Stortinget (forslag til vedtak) 

[Innføring av flyseteavgift i Norge] 

Tilråding fra 29.1.2018. Godkjent i statsråd samme dag (Regjeringen Larsgård) 

Kultur og miljø 

Bakgrunn 

Dagens prognoser spår at verdens befolkning vil fly ni ganger oftere i 2100 sammenlignet 

med i dag, og gjennomsnittlige turistreiser vil bli dobbelt så lange. 

Denne utviklingen kan ikke fortsette om vi skal nå Paris-målet om å begrense den globale 

oppvarmingen til 1,5-2 grader over førindustrielt nivå. Teknologiske tiltak kan dessverre ikke 

løse dette problemet alene; og regjeringen vil redusere omfanget av lange flyreiser i håp om 

å redusere utslippene. Dette vil vi gjøre ved å legge til en flyseteavgift der prisen øker for 

vanlige flybilletter med 500 kroner, mens prisen på jobbreise - relaterte billetter vil forbli 

uendret.  

Vurdering (konsekvenser) 

En flyseteavgift har tidligere blitt vedtatt i Stortinget (2015) og var innført fra 1. juni 2016. Den 

var beregnet å gi 1,6 milliarder i inntekter inneværende år. Denne vedtekten har mange 

selvstendig næringsdrivende samt enkeltpersoner, kritisert. Et eksempel mange refererer til 

er da Rygge flyplass måtte legges ned som konsekvens av at flybillettene hadde økt med 88 

kroner. Mange var ikke fornøyd med måten denne vedtekten satte sitt preg på det norske 

samfunnet. 

 

Om vårt forslag blir vedtatt vil det være med på å bedre situasjonen den tidligere 

flyseteavgiften bidro til å utløse. Regjeringens forslag om den nye flyseteavgiften vil ha som 

eneste formål å verne om miljøet og minske utslipp av klimagasser. 

 

Regjeringens ønske er å øke flyseteavgiften til 500 kroner per sete for enkelte flypassasjerer. 

Den tidligere avgiften har bidratt til at bedrifter ser på å bygge ut hoteller og liknende som lite 

attraktivt fordi de frykter at folk ikke lenger vil reise til hotellene, fordi avgiften er for 

høy.  Denne type redsel for videreutvikling hos selvstendig næringsdrivende vil regjeringen 

forsikre at forhindres ved å la alle jobbrelaterte reiser være avgiftsfrie. På denne måten vil 

Norges befolkning fortsatt benytte seg av fly som transportmiddel, og vi vil ikke oppleve at 



flere flyplasser legges ned, heller bare at enkeltpersoner velger å fly sjeldnere å heller 

benytte seg av mer miljøvennlige transportmidler.  

 

Det vil bli litt dyrere å reise som privatpersoner utenfor jobbrelaterte sammenhenger, men 

regjeringen ser på tiltaket som en måte å forhindre at folk reiser uforsvarlig mye. Om 

forslaget blir vedtatt vil befolkningen i Norge forhåpentligvis tenke seg bedre om før man 

velger å benytte fly som framkomstmiddel ved reise. På denne måten vil den nye 

flyseteavgiften effektivt være med på å minske utslippene av klimagasser i flyindustrien. 

Samtidig vil inntekten staten mottar for avgiften, kunne benyttes i flere av regjeringens 

prosjekter som arbeider for å verne om miljøet.  

 

Forslag til vedtak 

Innføre flyseteavgift i norske flyselskaper for privatpersoner på kroner 500. 

 

 

 

Prop. nr.8 

(2018) 

Proposisjon til Stortinget (forslag til vedtak) 

[Endring i bruk av bistandsmidler] 

Tilråding fra 29.1.2018. Godkjent i statsråd samme dag (Regjeringen Larsgård) 

Utenriks 

Bakgrunn 

Norge gir mye bistand til utviklingsland. I fjor fikk det krigsherjende landet Syria mest. Vi 

sender milliarder av kroner til utviklingsland, men vet ikke alltid hvor disse pengene blir av og 

hvilke prosjekter de bruker disse til. Vi vet heller ikke alltid om det er maktposisjonen som tar 

alle pengene for videre maktbruk. Dette gagner ikke befolkningen i mottakerlandene og ei 

heller Norge. Grunnet dette ser vi at en del av bistandsbudsjettet heller kunne blitt brukt til 

andre formål både hjemme og ute. Regeringen ønsker derfor å revurdere bruken av 

bistandpenger.  



Vurdering (konsekvenser) 

Norge har hatt en tradisjon for å gi ca 1 prosent av Norges bruttonasjonalinntekt (BNI) til 

bistand. Ved å bruke så mye som 1 prosent av BNI til bistand er vi langt over minstekravet til 

FN, som sier at alle medlemsland skal gi minst 0,7% av BNI til bistand.  

Grunnet at vi ikke med sikkerhet ver hva alle våre bistandpenger blir brukt vil regjeringen 

sette ned bistandsstøtten vi i dag gir, til minstekravet på 0,7%. De 0,3 prosentene av BNI 

som tidligere ble brukt til bistand skal heller brukes til å måle effekten av norsk bistand. 

Regjeringen ønsker å vite at pengene som vi gir faktisk fører til utvikling i mottakerlandet, og 

for å få mer kunnskap om det krever det ressurser og folk som kan følge opp hva pengene 

blir brukt til. Om ønsket effekten av bistand uteblir, vil rejeringen også kunne redusere sitt 

bidrag til det aktuelle landet. Da kan pengene heller gå til andre land eller prosjekter som vil 

ha større nytte av bistanden. Regjeringen vil ikke samlet sett bruke mindre på bistand, men 

vil omproritere bruken av bistandsmidler slik vi vat at de pengene vi gir faktisk får effekt.  

Å yte bistand på feil er ikke bare uklok bruk av våre ressurser, men kan også gjøre sakde i 

mottakerlandet, for eksempel om pengene havner i feil hender.  

Forslaget innebærer på kort sikt at landene som mottar bistand fra Norge vil kunne få 

mindre. Dette vil kreve omstilling i de landene  og prosjektene som tidligere har blitt realisert 

av norske bistandsmidler. Dette kan slå uheldig ut for trengende. Samtidig finnes det 

forskningsrapporter som slår fast at det er vanskelig å måle effekten av norske 

bistandsmilliarder. I land som mottar pengene blir det dessverre ikke mer fred og bedre 

menneskerettigheter. Dette betyr ikke at vi skal slutte å gi, men at vi kan bruke mindre når 

det eksisterer et konkret behov for å bruke pengene andre steder hvor effekten er mer 

målbar. Blant annet har regjeringen åpnet opp for å ta imot noen flere kvoteflyktninger, noe 

som vil bety økte utgifter, men som vi samtidig lettere kan følge opp.  

Forslag til vedtak 

Kutte norsk bistand fra 1 prosent av BNI til FNs minstekrav på 0,7 prosent av BNI.  

De resterende 0,3 prosentene av BNI som før ble brukt til bistand skal heller brukes til å måle 

effekten av norsk bistand. 

 

 

 

 



     Prop. nr. 9 

(2018) 

Proposisjon til Stortinget (forslag til vedtak) 

[Tillatelse til å vise politisk reklame på TV] 

Tilråding fra 29.1.2018. Godkjent i statsråd samme dag (Regjeringen Larsgård) 

Kultur og miljø 

Bakgrunn 

Regjeringen har lyst å gjøre reklame med politisk budskap lovlig også på TV. Ettersom 

politisk reklame er lovlig å vise på forskjellige massemedier (eks Facebook, Youtube, VGTV 

og Radio) er det unaturlig at denne retten ikke skal gjelde for TV. 

Forbud mot å vise politiske reklamer på TV viser at vi har noen lover i Norge som henger 

igjen fra gammelt av. Vi lever i et moderne samfunn der massemediene er en integrert del av 

samfunnet. Derfor må det være tillatt å bruke alle de moderne midlene for å nå ut til folket.  

Vurdering (konsekvenser) 

Det er ingen god grunn til at politisk reklame skal være tillatt i aviser, digitalt og på radio, men 

ikke på tv. At det burde være lov å kjøpe plass til et politisk budskap også på tv, var noe 

flertallet i Ytringsfrihetskommisjonen slo fast allerede i 1999. Det var i en tid der partiene var 

enda mer avhengig av tid i de store tv-kanalene. Dette fordi alternativene da var færre. Det 

norske forbudet er også blitt underkjent av den europeiske menneskerettighetsdomstolen. 

Siden Ytringsfrihetskommisjonens beslutning har mediesituasjonen utviklet seg i en retning 

som gjør diskusjonen en smule utdatert. Alle partiene lager videoer, og distribuerer der de 

kan. Nettsider og ikke minst sosiale medier er blitt viktigere. 

Politisk reklame gir muligheter for partier og organisasjoner, som ikke har klippekort til de 

store redaksjonene og tv-flatene, til å kommunisere direkte med folk. Noen av de ivrigste 

forkjemperne for politisk reklame har nettopp vært små organisasjoner og partier som sliter 

med å få oppmerksomhet. Så må redaksjonene selvsagt vurdere om de vil publisere 

reklamen, som de gjør med andre typer annonser. 

Motargumentet for politisk reklame på TV har vært at de store, relativt rike partiene og 

organisasjonene, vil få et enda større fortrinn. De støreste partiene  har langt større 

budsjetter enn de minste partiene i en valgkamp, noe som også vil gi utslag i betalt tv-tid. 

Ettresom politisk reklame allerede er lovlig i mange andre medier, mener regjeringen likevel 

at dette argumentet ikke er tungstveiende.  



 

Forslag til vedtak 

Det skal tillates å vise reklame med politisk budskap på TV i Norge. 

 

 

 Prop. nr. 10 

(2018) 

Proposisjon til Stortinget (forslag til vedtak) 

[Utvide ordningen fritt behandlingsvalg] 

Tilråding fra 29.1.2018. Godkjent i statsråd samme dag (Regjeringen Larsgård) 

Helse 

Bakgrunn 

Ordningen fritt behandlingsvalg trådte i kraft i november 2015, og siden den gang har 

ventetidene og køene gått ned, og hele 80 000 færre mennesker står nå i helsekø i store 

deler av landet. Til tross for dette har fritt behandlingsvalg vært grundig utskjelt, og er fortsatt 

mislikt av alle andre enn regjeringspartiene. Siden fritt behandlingsvalg har vært en suksess, 

ønsker regjeringen å utvide ordningen til flere områder, slik enda flere pasienter slipper å stå 

i helsekø. 

Fritt behandlingsvalg betyr at pasientene kan velge behandlingssted i 

spesialisthelsetjenesten. Pasienter som har fått rett til utredning eller behandling kan velge 

mellom offentlige behandlingssteder, private med avtale og private som er godkjent av Helfo. 

Fritt behandlingsvalg innebærer også at de regionale helseforetakene skal kjøpe mer fra de 

private gjennom anbud, og at de offentlige sykehusene ikke lenger har begrensninger på 

hvor mange pasienter de kan behandle. Helsedirektoratet bestemmer hvilke diagnoser som 

skal inn i ordningen, før politikerne så godkjenner eller ei. Pasientene finner ut om de kan 

velge på nettstedet helsenorge.no/velg-behandlingssted 

Under den forrige regjeringen så man at helsekøene økte, ventetidene økte, og samtidig 

valgte de å la vær å benytte seg av den ledige kapasiteten hos private og aktuelle aktører. 

Ved å snu på denne negative trenden, og å innføre fritt behandlingsvalg har ventetidene og 

køene gått ned, og hele 80 000 færre mennesker må nå bruke tiden sin på å stå i kø.  



Vurdering (konsekvenser) 

Mange påstår at fritt behandlingsvalg vil bidra til å undergrave offentlige 

spesialhelsetjenester, noe som regjeringen ser på som lite truende. Med å benytte seg av 

den tidligere todelte helsetjeneste vil de som har god råd kunne kjøpe seg raske 

helsetjenester, mens de som har dårlig råd blir stående i lange køer uten å få den hjelpen de 

trenger. Den norske befolkningen skal ikke stå i lange helsekøer, den skal få en rettferdig 

fordelt helsehjelp etter sitt behov, hvor de betaler etter evne over skatteseddelen.  

Det er viktig at Norge har en helsetjeneste hvor pasienten selv må tilpasse seg systemet. 

Den norske helsetjenesten skal vær en helsetjeneste som gir pasienten muligheten til å 

velge den tjenesten man selv ønsker og trenger.  

Det er fortsatt mange pasienter som venter for lenge på den behandlingen de trenger. Ved 

fritt behandlingsvalg unngår den Norske befolkningen å stå i lange helsekøer uten å få den 

behandlingen de ønsker. Ordningen er med på å styrke helsetjenesten, styrke de private 

aktørene, og ikke minst bidra til at man får den hjelpen man trenger til rett tid.   

Forslag til vedtak 

Utvide fritt behandlingsvalg til nye områder. 

 

 

 

 Prop. nr. 11 

 (2018) 

Proposisjon til Stortinget (forslag til vedtak) 

[Redusere karakterene fra tre karakterer til en i 

norsk] 

Tilråding fra 29.1.2018. Godkjent i statsråd samme dag (Regjeringen Larsgård) 

Utdanning 

Bakgrunn: 

I dag er det slik at elever får tre karakterer i norskfaget, en i hovedmål, en i sidemål og en i 

muntlig. Sidemålsopplæringen har over tid blitt kritisert for ikke å være tilstrekkelig. Spesielt 

har denne kritikken gått til skoler som har bokmål som hovedmål, hvor elevene ikke synes å 



være godt nok forberedt på en eksamen i sidemål. Regjeringen mener ikke at sidemålet skal 

fjernes fra undervisningen, men ved å redusere antall karaterer i norskfaget så blir 

norskkarakteren i større grad et utrykk for hva du samlet sett kan i norskfaget. Den nye 

norskarakteren skal samlet sett vise hva du kan i både hovedmål, sidemål og muntlig.  

Det er for mange karakterer i norskfaget på skolen og undervisningen strekker ikke til. De tre 

karakterene du får i hovedmål, sidemål og muntlig norsk, er i mange tilfeller sprikende. 

Uansett grunn, så har dette negative konsekvenser. Spesielt for dem som ikke mestrer 

norskfaget.   

Tre norskkarakterer har også den ulempen at siden en skal søke seg videre til høyere 

utdanning ut fra snittkarakterer, vil en middels god elev i norskfaget bli hardt rammet. Hvorfor 

skal en som er middels i norsk bli hindret fra drømmestudiet dersom eleven er strålende i alle 

andre fag? Dette er urettferdig, og noe som regjeringen vil endre på.  

Vurdering (Konsekvenser): 

Ved å redusere karakterene fra tre til en karakter kan elevene fokusere mer på det hele 

bildet av norskfaget.  

Noen vil hevde at å ta bort en egen karakter i sidemål vil svekke spesielt nynorsken. 

Regjeringen vil ikke fjerne undervisningen av sidemål, ei heller der nynorsk er sidemål, men 

vil kun ta bort at faget skal ha en egen karakter på vitnemålet. Ved å se samlet på norskfaget 

tror regjeringen at motviljen mot sidemål vil bli redusert, og evnen til å lære mer, bli økt.  

Spesielt viktig vil innføringen av kun en norskkarakter være på videregående skoler. Etter 

videregående skal man skal søke seg inn på høyere utdanning ut fra snittkarakterer. Er du 

middels i norsk, men strålende i alt annet er det ikke rettferdig at det skal ødelegge for å 

komme inn på drømmestudiet.  

Forslag til vedtak: 

Regjeringen vil redusere antallet karakterer fra tre karakterer til en karakter i norsk. 

Regjeringen vil ha en felles karakter for hovedmål, sidemål og muntlig norsk.  

 

 

 

 

 



Prop. nr.12 

(2018) 

Proposisjon til Stortinget (forslag til vedtak) 

[Forbud mot eiendomsskatt] 

Tilråding fra 29.1.2018. Godkjent i statsråd samme dag (Regjeringen Larsgård) 

Finans 

Bakgrunn 

Eiendomsskatt er skatt på boliger, næringsbygg, verk og bruk, maskiner etc, som innkreves, 

med forskjellig sats, av hver enkelt kommune. Slik ordningene er i dag kan kommunene selv 

bestemme hvorvidt de vil innføre eiendomsskatt eller ei.  

Eiendomsskatten innkreves helt uavhengig av eiernes betalingsevne. Om man er 

arbeidsledig eller i en periode har lave inntekter, påløper eiendomsskatten som før. Dette går 

hardt utover dem som har aller minst i samfunnet. Både pensjonister og småbarnsfamilier blir 

rammet når kommunen krever skatt på folks hjem. Dette fører til at familien sin trange 

økonomi går utover barnas beste. 

Eiendomsskatten er også en dobbeltbeskatning. Når man kjøper bolig så gjøres det med 

allerede beskattede midler. I tillegg inngår boligen som en del av grunnlaget for formueskatt. 

Eiendomsskatten tar heller ikke hensyn til om boligen er nedbetalt, eller om man har måttet 

ta opp store lån for å skaffe oss en bolig. Den tar følgelig heller ikke hensyn til 

lånekostnadene. 

Siden kommunene selg velger hvorvidt de skal innkreve eiendomsskatt eller ikke, og hvor 

mye, blir det mer lukrativt å bo i noen kommuner enn andre. Regjeringen vil avskaffe denne 

usosiale og lite rettferdige eiendomsskatten.  

Vurdering (konsekvenser) 

Som konsekvens av en fjerning av eiendomsskatten vil kommunene følgelig miste en 

inntektskilde. Kommunene er dog ikke avhengig av denne skatten. Eiendomsskatten utgjør 

kun 2,5 prosent av inntektene til en gjennomsnittskommune, og samtidig viser nye prognoser 

at alle kommuner har et årlig effektiviseringspotensial på 12 prosent. Det er altså mye større 

inntekter å hente på effektivisering enn på eiendomsskatt, og en fjerning av skatten vil øke 

kommunenes insentiv til å effektivisere. 



Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at kommunene i 2016 fikk det beste økonomiske 

resultatet siden forrige årtusen. 2015-tallene var også veldig gode med det beste resultatet 

på nesten 10 år. Dette taler også for å redusere og fjerne eiendomsskatten i flere kommuner. 

Argumentasjonen om at denne skatten er nødvendig for å sikre gode tjenester til 

innbyggerne holder ikke når vi ser at kommune-Norge går med rekordoverskudd. Det må 

virke ulogisk for innbyggerne å betale tusenvis av kroner årlig i eiendomsskatt samtidig som 

de ser at kommunen går med overskudd hvert år.  

Forslag til vedtak 

Regjeringen vil oppheve loven som gir kommunene mulighet til å innkreve eiendomsskatt. 

 

 

Prop. nr. 13 

(2018) 

Proposisjon til Stortinget (forslag til vedtak) 

   [Nytt behandlingstilbud for rusavhengige] 

Tilråding fra 29.1.2018. Godkjent i statsråd samme dag (Regjeringen Larsgård) 

Helse og velferd 

Bakgrunn  

Helsekøene har siden Høyre sin regjeringsstart minket betraktelig. I dag trenger man bare å 

vente for behandling i spesialhelsetjenesten i maksimum 60 dager. Noe regjeringen sin 

politikk legger vekt på er at pasienter innenfor rus og psykisk helse skal få hjelp fortest mulig. 

Regjeringen jobber i dag for at systemene skal fungere like bra og fort for alle de som trenger 

helsehjelp. Alle skal bli tatt like seriøst, uavhengig av om man befinner seg i gråsonene i 

samfunnet. Å gjøre trengende mennesker til kriminelle er også et feilsteg. Disse burde heller 

få rask tilgang på behandling. For å sikre verdighet til denne gruppen av mennesker bør de 

få hjelp på lik linje med alle andre som har akutte problemer/ hjelpebehov. Ettersom denne 

pasientgruppen ikke alltid tar gode valg for seg selv vil regjeringen åpne opp for frivillig og 

rask innleggelse, men tvungen behandling.  



Vurdering (konsekvenser)  

Konsekvensene av at folk som burde vært pasienter innenfor rus og psykisk helse, og ikke 

blir tatt inn i pasientsystemet med en gang kan blant annet føre til enda flere lidelser under 

ventetiden til hjelpen. At de ikke får hjelp i tide vil ikke bare gå ut over pasienten, men vil 

også gå ut over mennesker og samfunnet som disse er en del av.  

Noen har prinsipielle innvendinger mot bruken av tvang. Regjeringen deler synet om at tvang 

må brukes med største forsiktighet, og vil derfor kun åpne opp for bruken av tvang for de 

som frivillig legger seg inn til behandling. Tvang vil ikke hjelpe på noen som selv ikke ønsker 

å bli rusfri, så frivillig innleggelse er et kriterium for å kunne få denne behandlingen.  

Forslag til vedtak  

Åpning av mottakssentre i de største byene i Norge der rusavhengige som har vært rusfri i 

24 timer kan få behandling. Innleggelsen vil være frivillig, men gjennomførelsen/ 

behandlingen vil være tvungen.  

 

 

Prop. nr. 14 

(2018) 

Proposisjon til Stortinget (forslag til vedtak) 

   [Obligatorisk tilbud av minst tre 

skolegudstjenester per år i grunnskolen] 

Tilråding fra 29.1.2018. Godkjent i statsråd samme dag (Regjeringen Larsgård) 

Likestilling og inkludering 

Bakgrunn  

I 2016 viste en oversikt fra Kommunal Rapport at én av fem skoler, rundt 600 av landets vel 

3.000 grunnskoler, valgte å ikke tilby skolegudstjenester. Dette mener regjeringen kan være 

uheldig.  

 



Vi lever i en internasjonal verden, hvor avstanden mellom de ulike kulturene blir mindre og 

mindre. Det kommer stadig nye kulturer til Norge, og det vil derfor være viktig for alle i Norge 

å kjenne til sentrale norske verdier. Noen av disse verdiene har kirken opp gjennom tidene 

vært bærere av, og det kan derfor være naturlig at alle får et tilbud om å blir kjent med kirken 

og dets verdier.  

 

Ettersom kirken har vært en del av vår kultur vil regjeringen tilby å bringe våre tradisjoner 

over til både nye generasjoner og nye landsmenn.  For personer med et annet etnisk opphav 

vil det både kunne være integrerende og lærerikt å ta del i en norsk gudstjeneste. Dette kan 

bidra til å skape gode relasjoner og en større forståelse av norsk kultur.  

 

Det som er viktig for regjeringen er at tilbudet om skolegudstjeneste er valgfritt. Det skal 

være foreldrene selv, i samråd med barna, som skal avgjøre om man vil delta i en 

skolegudstjeneste eller ei.  

 

Vurdering (konsekvenser)  

 

For å få en bedre forståelse av det norske folket og Norge som helhet, vil det være vesentlig 

å forstå den dominerende religionene, kristendommen. Det er viktig å poengtere at det ikke 

skal være obligatorisk å delta, men det skal heller være et obligatorisk tilbud ved alle 

grunnskoler. De som ikke drar på skolegudstjeneste, av ulike årsaker, vil få alternativt 

opplegg. 

 

Julen, påsken og pinsen er noen av de mest sentrale høytidene som vi i Norge feirer, 

regjeringen tenker derfor at det er naturlig at det i tilknytning til disse høytidene kan blir gitt 

tilbud om skolegudstjeneste.  

 

Siden det er påmelding til skolegudstjenestene forstår regjeringen at det kan skapes et skille 

mellom de som går i gudstjeneste og de som ikke gjør det. Regjeringen vil understreke at det 

verken skal være flaut å være med på en gudstjeneste eller å la være. Dette er et helt 

personlig valg. Men for å kunne ta valget må tilbudet være tilstede.  

 

Forslag til vedtak  

 

Innføring av tilbud til minst tre obligatoriske skolegudstjenester per år i grunnskolen  

 

 



Prop. nr.15 

(2018) 

Proposisjon til Stortinget (forslag til vedtak) 

[Mindre skatt til bedrifter som tar inn unge 

arbeidstakere] 

Tilråding fra 29.1.2018. Godkjent i statsråd samme dag (Regjeringen Larsgård) 

Arbeid og næring 

Bakgrunn 

Med økt arbeidsledighet blant unge arbeidstakere i Norge, ser regjeringen behov for å 

innføre tiltak for å endre dette. Norge har de siste årene hatt en stigende arbeidsledighet 

blant unge arbeidstakere, og vi ser at denne stigningen vil fortsette. Etter statistikk fra FN ser 

vi at blant arbeidsdyktige unge i alderen 15-24 år er arbeidsledigheten 10,2 prosent. Det er 

forventet å øke til 10,3 prosent i 2018, og 10,4 prosent i 2020. Vi ser dermed ingen nedgang, 

og regjeringen ser derfor behovet for å sette inn tiltak.  

Vi ser også at arbeidsledigheten blant unge i Norge, er høyere enn blant hele befolkningen 

samlet. Regjeringen vil derfor innføre insentiver som gjør det mer attraktivt å ansette unge 

arbeidssøkere og vil derfor lette skattetrykket på bedrifter som ansetter arbeidssøkende 

under 25 år.  

Den letteste måten å gjennomføre dette på vil være å endre arbeidsgiveravgiften. 

Arbeidsgiveravgiften er en skatt som arbeidsgivere i både privat og offentlig sektor er pålagt 

til å betale til staten som et prosentuelt påslag på lønnskostnader. For de fleste norske 

virksomheter er avgiftssatsen 14,1 %. Ved å sette denne avgiften til null for ansatte under 25 

år, vil bedriften kunne spare mye på å ansette unge og målet om redusert ungdomsledighet 

vil kunne nås.  

Vurdering (konsekvenser) 

For regjeringen, er det å ta sikte på å få flere ut i arbeid, da også unge, veldig viktig. Ved 

innføring av mindre skatt/ avgifter til arbeidstakere som tar inn arbeidstakere under 25 år, vil 

Norge få en økt sysselsetting og mindre arbeidsledighet. Dette vil igjen føre til en økt 

verdiskapning som kommer hele det norske samfunnet til gode.  



Noen vil kunne frykte at eldre og mer kvalifiserte arbeidstakere vil bli utkonkurrert av yngre 

og mindre kvalifiserte arbeidstakere. Regjeringen tror ikke at kvalifiserte, eldre blir oversett i 

en jobbsøkingprosess, da bedrifter ikke vil ha ansatte med manglende kvalifikasjoner til 

jobben som skal utføres. Alle bedrifter må levere på kvalitet og utførelse, ellers blir de 

utkonkurrert. Så godt kompetente arbeidssøkere vil fortsatt få jobb, men terskelen for å 

ansette de yngre som enda ikke har så lang arbeidserfaring vil bli lavere.  

At godt utdannet ungdom ikke får komme seg ut i jobb og bruke kvalifikasjonene sine må 

unngås. Slik det er i dag er faren for å bli langtidsledig som ungdom overhengende og dette 

er ikke god bruk av samfunnets ressurser. 

At det ikke lenger skal betales arbeidsgiveravgift for ansatte under 25 år vil på kort sikt kunne 

gi mindre statlige inntekter. Inntekter som staten trenger, vil noen hevde. Regjeringen deler 

ikke denne frykten. Kostandene ved at unge skal gå på trygd og ikke få brukt som 

kompetanse er mye større enn frafallet av den statlige inntekten som arbeidsgiveravgiften 

gir.  

Av disse grunnene vil regjeringen at bedrifter skal slippe å betale arbeidsgiveravgift for 

arbeidstakere under 25 år.   

Forslag til vedtak 

Bedrifter skal slippe å betale arbeidsgiveravgift for ansatte under 25 år.  

 

 

   Prop. nr. 16 

(2018) 

Proposisjon til Stortinget (forslag til vedtak) 

 [Bevæpning av norsk politi] 
 

Tilråding fra 29.1.2018. Godkjent i statsråd samme dag (Regjeringen Larsgård) 
 

Justis- og beredskap 
  
Bakgrunn 

Terror utgjør en økende fare i den verden vi lever i dag. Regjeringen mener at hensynet til 

det som gir best resultat, og størst sikkerhet for sivilbefolkningen skal være retningsgivende i 



vurderingen om en bredere bevæpning av norsk politi. For å kunne beskytte menneskene i 

vårt samfunn, og våre nasjonalskatter må vi bli bedre rustet. Det er viktig at vi har et 

tilstrekkelig utbygget sivilforsvar i beskyttelsen mot dagens store trusler som terror, væpnede 

konflikter og katastrofer.  

 

Tidligere har regjeringen samtykket til midlertidig bevæpning av Oslo lufthavn. Flyplassen har 

mange store og uoversiktlige områder, der mange tusen mennesker ferdes hver dag. Et 

område med så mange mennesker har potensiale for omfattende skade. Men, etterhvert som 

terroren i verden øker, mener vi at det ikke er nok med midlertidig bevæpning som typisk vil 

oppstå først etter at sikkerheten vår er truet. 

  

Hovedregelen kan være at politiet ikke er bevæpnet, men politiet må ha rask tilgang til 

våpen, og derfor må politiet selv bestemme når de trenger å bevæpne seg. Det skal ikke 

være nødvendig med et politisk vedtak for bevæpning. 

 

Vurdering (konsekvenser) 

En negativ konsekvens av dette lovforslaget er at det kan føre til motsatt virkning. Politiet og 

vektere får for mye makt og kan føre til unødvendig våpenbruk mot kriminelle eller sivile. 

 

Regjeringen ser likevel på muligheten for rask bevæpningen av politiet som nødvendig. Det 

er viktig å huske på at årsaken til bevæpningen er spesielt trusselen om terrorhandlinger i 

Norge.  

 

Norsk politi er godt utdannet og trent til å håndtere bevæpning på en trygg og profesjonell 

måte. For å komme inn på Politihøgskolen er man gjennom en grundig utvelgelsesprosess, 

før man får en treårig bachelor-utdanning som blant annet inneholder operative disipliner. 

Alle som bærer våpen gjennomgår et årlig godkjenningsprogram, og trener jevnlig på å bruke 

våpen. I tillegg kommer den erfaringen man får gjennom den daglige tjenesten. Men det å 

benytte våpen i det sivile samfunn handler ikke bare om antall timer på skytebanen. Like 

viktig er det at norsk politi også trener på å unngå å bruke våpen. 

 

Midlertidig bevæpning har vært innført tidligere. Erfaringene fra da viser at politiet håndterer 

situasjonen med midlertidig bevæpning godt, og de bruker ikke våpenet oftere enn tidligere.  

 

Fra tid til annen forekommer det utilsiktede avfyringer med politiets våpen. Ved all håndtering 

av våpen, særlig under tømming og lading, vil slike feil kunne skje. Derfor skal dette skje i 

kontrollerte omgivelser. Dersom våpenet går av i en slik kontrollert situasjon, defineres det 



som en "utilsiktet avfyring".  Av erfaring skjer det store flertall av utilsiktede avfyringer i politiet 

under slike kontrollerte omgivelser med svært lav risiko for skade.  

 

Norske politifolk møter truende atferd hver eneste dag. Norske politifolk er eksperter på å 

nedskalere en situasjon og løse konflikter uten bruk av unødvendig makt. De har helt andre 

virkemidler for å løse konflikter enn utelukkende bruk av våpen.  Bruken av våpen er strengt 

regulert, og alltid siste utvei. 

 

Forslag til vedtak 

Politi skal selv kunne bestemme om de skal værebevæpnet når de er i tjeneste. 

 

 
 

 

 

Prop. nr. 17 

(2018) 

Proposisjon til Stortinget (forslag til vedtak) 

   [Tillate salg av forsvarsmateriell til 

potensielle konfliktsoner] 

Tilråding fra 29.1.2018. Godkjent i statsråd samme dag (Regjeringen Larsgård) 

Utenriks  

Bakgrunn 

Vi lever i dag i en verden preget av krig og uro, hvor flere ressurssvake land ikke har 

mulighet til å forsvare seg selv dersom en truende situasjon oppstår. Det finnes flere 

konfliktsoner og potensielle konfliktsoner som ikke har ressurser til å forsvare seg selv 

dersom det skulle oppstå trusler, og i verste fall krig.  

I Norge produseres våpen og annet forsvarsmateriell, ikke bare for eget bruk men også for å 

kunne eksporteres. Innenfor denne industrien er også den norske stat medeier.  



Slik situasjonen er i dag har ikke Norge mulighet til å selge forsvarsmateriell til konfliktsoner 

og potensielle konfliktsoner. Land som er listet som en potensiell konfliktsone ikke kan kjøpe 

norsk utstyr fra den norske stat.  

Det er både urettferdig og uansvarlig av den norske stat å tillate at land i nød må forsvare 

seg selv med et utdatert, underbemannet og underutrustet militær mot trusler som kan 

ødelegger landet. Med dette i tanke foreslår regjeringen å åpne opp norsk forsvarsindustri til 

salg av ressurser til potensielle konfliktsoner. Norge selger stort sett bare forsvarsmateriell til 

NATO-land, men vi mener at det kan være ansvarlig å utvide eksportmarkedet av norsk 

forsvarsindustri.  

Konsekvenser 

Dette vil bidra til å styrke norsk industri, og bidra til å skaffe flere norske arbeidsplasser. I 

tillegg vil det føre til at norske forsvarsindustri kan bli en større spiller på det internasjonale 

forsvarsmarkedet, og være med på å styrke Norges stilling i internasjonale forhandlinger.  

Mulige konsekvenser kan være at norske forsvarsmateriell ender opp under statsmakter som 

vil bevare makt heller enn å styrke nasjonal sikkerhet. Dette kan føre til at norske våpen blir 

solgt videre til organisasjoner som den norske stat ikke ønsker å støtte. Men med detaljerte 

kontrakter og regelmessig loggføring kan vi sikre en kontroll på forsvarsmateriellet, og unngå 

at norskproduserte våpen havner i feil hender.  

 

Forslag til vedtak:  

Forbudet mot å selge våpen til potensielle konfliktsoner skal oppheves.  


