
PF10.1:
Forslagstiller: Svein Mork Dahl
Ønsket plassering: Søyle 1 - Demokrati
Forslag:
Alle offentlige virksomheter skal tilrettelegge for at man på en enkel og trygg måte skal
kunne sende varsler anonymt om kritikkverdige forhold i virksomheten. Dette skal behandles
på en betryggende måte i henhold til gjeldende lover og regler.

PF10.2:
Forslagsstiller: Filip Durkan Aasheim
Ønsket plassering: Under 5.12
Forslag:
Piratpartiet vil:
• Innføre pensjonsopptjening fra første krone i privat sektor, og videreføre skjermingstillegg
for uføre pensjonister.
• At Pensjonistforbundet skal få plass i Teknisk Beregningsutvalg (TBU) på vegne av
pensjonistenes organisasjoner.
• Det skal etableres kvartalsvise møter mellom pensjonistenes organisasjoner og
regjeringen,
der både pensjon og øvrige saker av interesse for pensjonistene kan løftes og drøftes.
• Opprette en plan for årlig opptrapping av minste pensjonsnivå opp mot EUs
fattigdomsgrense på minst 60 prosent av medianinntekt, hvor første steg skal gjennomføres
i 2020.

PF10.3:
Forslagsstiller: Programkomiteen
Ønske om mandat/godkjenningsordning på redaksjonelle endringer av vedtatt politikk
• Komiteen ber styret om et mandat eller godkjenningsrutiner når komiteen har behov for
redaksjonelle endringer i formatering av vedtatt politikk. Forslag til mandat: -
Programkomiteen har mandat til å korrigere faktafeil, dårlige formuleringer, og gjøre
redaksjonelle endringer i forslag. Endelig godkjenning av endringer av original forslagsstiller
forutsettes før offentliggjøring i partiprogram.
• Styret bes utarbeide mandat/rutiner for å fjerne utdaterte elementer i partiprogrammet når
de ikke lenger er relevant, utenom landsmøtet. Enten ved at tema ikke er relevant eller
politikken allerede er vedtatt.
Komiteen foreslår også følgende endringer i programmets utforming. Disse forslagene kan vi
komme
tilbake til i pågående arbeid med å rense partiprogrammet for gammelt innhold:
• Helse-søylen burde hete Helse og velferd
• Vi trenger en søyle for Barn, unge, oppvekst etc...

Komiteen ønsker også å informere styret om at komiteen har enighet om å forbedre interne
rutiner på forslag som leveres videre til å også inkludere foreslått plassering i
partiprogrammet.



PF 10.4:
Demokrati og samfunn (Thomas Gramstad med fler)
• Grunnloven § 4 om Kongens plikt til å bekjenne seg til en religion bør oppheves.
Kongens eller dronningens tro eller livssyn bør være en privatsak. Erstatte "kongen" med
"statsoverhode".
• Statsstøtte til religion/livssynssamfunn bør avskaffes. Det skal derimot kunne søkes
driftstilskudd på samme måte som andre ideelle organisasjoner for aktiviteter og tilbud.

PF 10.5:
Linda Tørklep: Erstatte dagens tekst under punkt 3.6

"Piratpartiet støtter kravet fra Norges Offisersforbund (NOF) om offentliggjøring av
strukturstudien for Heimevernet (HV). Vi støtter også kravet om granskning fra «Styrk
Heimevernet». Piratpartiet støtter de fagmilitære kravene i FFI-rapporten om 56.000
HV-soldater og et nytt sjøheimevern."

med følgende tekst:

“Piratpartiet ønsker en gjenreisning av Heimevernet til en styrke på 56.000 HV-soldater og
en gjenopprettelse av Sjøheimevernet.”

PF 10.6:
Thomas Gramstad: Det foreslås også at følgende tas inn i programmet:
Sivilforsvaret skal til enhver tid ha pandemiberedskap (sanitet, medisinsk utstyr,
masker/munnbind og lignende, samt trening i bruk av utstyret).

PF 10.7: KID nummer
Targeir Attestog: Foreslår å fjerne de to referansene til KID-nummer i partiprogrammet under
punkt 3 og 5. Relativt utdaterte, og kan erstattes med noe mer oppsummerende
programtekst.

PF 10.8: Testing av barn og ungdom
Roger Hågensen (omskrevet for å passe partiprogrammet): Piratpartiet vil ha tidlig testing i
barneskole av fysiske og psykiske plager som kan være til hinder for læring og utvikling.
Dette kan plasseres under punkt 7 om helse (fs. 7.4 under synsrehabilitering?).

PF 10.9:
Forslagstiller: Linda Tørklep



Forslag: Under punkt 6, klima og miljø
Piratpartiet vil beskytte hunder mot tvangsavl og avl som skaper raser som lider av
alvorlige helseplager.

Begrunnelse:
https://www.nrk.no/nordland/hunder-selges-til-blodpris-_-finn.no-sammenligner-det-med-ps5
_-men-veterinaer-sier-de-ma-ta-ansvar-1.15455723

PF 10.10: Sexkjøploven, alternativ/tillegg til til 10.12.
Piratpartiet vil avskaffe sexkjøpsloven

PF 10.11:
Strømtariff
Svein Mork Dahl:
Private husholdninger skal ha et prisnivå på strøm der husholdninger med et strømforbruk
opp til dagens normalforbruk skal ha et pristak på strøm tilsvarende industriens subsidierte
strømpriser, og hvor et strømforbruk utover normalt forbruk i 2020 skal prises til markedspris.
Innbyggerne er eierne av våre felles ressurser, og disse skal komme innbyggerne til gode.
Kan legges under punkt 3.1 Ny Strømtariff.

PF 10.12:
Forslag til resolusjon fra Linda Tørklep

Piratpartiet vil ha igangsatt en NOU (Norges offentlige utredninger) om konsekvensene av
forrige lovendring rundt sexkjøp. Utredningen må skje i samarbeid med sexarbeidernes
brukerorganisasjoner.

PF 10.13:
Fra Thomas G.
Grunnloven § 4 om Kongens plikt til å bekjenne seg til en
religion bør oppheves. Kongens eller dronningens tro eller
livssyn bør være en privatsak.
Grunnlovens paragraf 4 lyder slik:
§ 4.
Kongen skal alltid vedkjenne seg den evangelisk-lutherske religionen.
Svein: Bør selvsagt fjernes sammen med kongen fra Grunnloven. Statsoverhode er ihvertfall
kjønnsnøytralt.

PF 10.14A:
Fra Thomas G.
Trossamfunn som krenker barn og ungdoms rettigheter og friheter
gjennom sterk sosial kontroll skal nektes statsstøtte.
Trossamfunn som praktiserer rituell demonutdrivelse av barn og



ungdom under 18 år skal nektes statsstøtte.

Trossamfunn som praktiserer systematiske undersøkelser av barn og
ungdoms seksualliv, i strid med vanlige prinsipper om personvern,
skal nektes statsstøtte.

Trossamfunn som utøver praksis i strid med hovedreglene om forbud
mot diskriminering på grunnlag av kjønn, etnisitet, seksuell
orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk skal nektes
statsstøtte.

PF 10.14B:
Fra Svein M.D.
Som et alternativ til PF 10.14A, fjerne den automatiske statsstøtten til livssynssamfunn, og at
disse heller skal få tilgang på søknadsordninger som baserer seg på faktiske aktiviteter, og
etter gitte kriterier som utelukker støtte til de ovenstående aktivitetene.
-------------------------------

PF 10.15:
Fra Thomas G.
Skolegudstjenester bør ikke finne sted i skolens lokaler eller i
skolens regi. Skolens fysiske miljø bør framstå som religionsnøytralt.

PF 10.16:
KRLE-faget i barne- og ungdomsskolen fjernes helt.
Religionshistoriske emner overføres til læreplaner for andre fag,
herunder historie og samfunnskunnskap.

PF 10.17:
Fra SVD og OH::
Piratpartiet vil la lokalsamfunnene ha en større andel av inntektene fra energiressursene i
egen kommune.

PF 10.18:
Fra SVD og OH::
Piratpartiet vil sikre lokal produksjon av medisiner gjennom tvungne lisenser i
krisesituasjoner som pandemier.

PF 10.19:
Fra SVD og OH::



Piratpartiet vil sikre hjemfallsrett på alle energiressurser for å sikre at disse blir tilhørende
folket.

PF 10.20:
Fra SVD og OH::
Piratpartiet vil innføre en Tobinskatt på alle internasjonale valutatransaksjoner over 1 million
kroner for å sikre skattlegging av multinasjonale konserner

PF 10.21:
Fra SVD og OH::
Piratpartiet vil erstatte kontantstøtte med skattefradrag for tilsyn av barn uavhengig av om
man velger å være hjemme eller sende barn i barnehagen.


