Sakspapirer, EOLM, 6-9. desember 2018
Sak 03: Forankring av Programkomiteen
Forslag til nytt punkt under §5.3 (forslagsstiller, sentralstyret)
Nytt formelt organ, punkt 9. Programkomiteen

Og forslag til ny paragraf:
§17, Programkomiteen
Komiteen har følgende sammensetning og arbeidsområder:
§17.1 Programkomiteens leder velges årlig av Landsmøtet.
§17.2: For supplering til komiteen innstilles en person til sentralstyret, som kan vedta å ta opp
eller ikke ta opp vedkommende i komiteen. Det samme gjelder fratreden.
§17.3: Komiteen skal kvalitetssikre innkomne forslag og utføre konsistenssjekk
§17.4: Etter avsluttet kvalitetssikring i programkomiteen innstiller komiteen med eller uten
dissens direkte til landsmøtet.
§17.5: Alle prosjektbaserte landsmøtevedtak skal anses som bortfalt dersom de ikke er
gjennomført innen prosjektperiodens utløp. For allerede vedtatte vedtak som mangler en
fastsatt prosjektperiode ansees vedtaket som bortfalt 12 måneder etter oppstart dersom
arbeidsgruppen ikke aktivt har bedt om forlenget gjennomføringstid.

Sak 04: Endringer/tillegg til FDL
Forslag til nytt punkt til § 7: Ekstraordinært landsmøte og Forenklede Digitale Landsmøter
(FDL)
7.3.10: Sentralstyret kan med 2/3 flertall igangsette behandling av en et forslag som om
§7.3.1 og 7.3.2 er oppfylt.

Sak 05: Æresmedlemskap
Forslag til nye punkter til §4: Medlemskap (forslagsstiller, sentralstyret)
De følgende tre paragrafene om æresmedlemskap foreslås lagt til
paragraf 4 om Medlemskap, som henholdsvis 4.8, 4.9 og 4.10.
4.8. Et æresmedlemskap er et individuelt medlemskap med fulle

medlemsrettigheter som er uten kostnad for mottaker av
æresmedlemskapet, og er en påskjønnelse som kan tildeles
personer som har gjort en usedvanlig innsats for
Piratpartiet. Æresmedlemskapet løper så lenge mottaker vil
og er i prinsippet livsvarig. Æresmedlemmer har stemmerett
og kan velges til tillitsverv.
4.9. Alle kan foreslå æresmedlemmer, forslaget sendes til
sentralstyret som avgir innstilling til landsmøtet, og
landsmøtet kan vedta æresmedlemskap med 2/3 flertall.
4.10 Æresmedlemskap kan oppheves av landsmøte med 2/3 flertall.
Opphevelse av æresmedlemskap er ikke det samme som
eksklusjon. Evt. eksklusjon i tillegg til opphevelse av
æresmedlemskap behandles som eget forslag etter
vedtektsparagrafen om Eksklusjon. Et opphevet men ikke
ekskludert æresmedlem kan søke vanlig medlemskap på linje
med nye medlemmer.

Sak 06: Ungdomsorganisasjon og Studentorganisasjon
Saken er trukket fra forslagsstiller (sentralstyret) pga. en formalitet. Saken kan opprettholdes og
fremmes til neste ordinære landsmøte i 2019.

Sak 07: Skole og utdanning
Forslag til nye punkter i partiprogrammet (forslagsstiller, sentralstyret):

•
•

•

Alle skoler skal tilby opplæring i koding og ha et tydelig fokus på IKT. Alle elever må få like
tilbud og muligheter uavhengig av hvor de bor og hvilken skole de går på.
Skoler skal lære elevene å håndtere ubehagelige opplevelser og innhold som er ment for
voksne fremfor å bruke «sensur-systemer». Elevene vil uansett ha behov for kompetanse og
håndteringsevne.
Det skal være fokus på kildekritikk i digitale medier i skolene.

Sak 08: Offentlige anskaffelser
Forslag til nye punkter i partiprogrammet (forslagsstiller, sentralstyret):

•

•

Alle offentlige virksomheter skal ha tilgang på fagkompetanse som jobber dedikert med
anskaffelser og implementering av IKT. Disse skal ha fagkompetanse på kundesiden og være
nøytrale/habile.
Til enhver tid ha oversikt over bruk av underleverandører ved anskaffelse og drift av ITsystemer som behandler sensitive personopplysninger (gjennom databehandleravtaler).

Sak 09: Infrastruktur
Forslag til nye punkter i partiprogrammet (forslagsstiller, sentralstyret)

•

Tilby tilgang til et åpent og trygt internett for borgerne (gjennom oppdatert mobilnett eller
Wi-Fi) i offentlige soner.

•
•
•
•

Utnytte alle fordelene ved å følge den nye nasjonale «ledningsforskriften».
Legge til rette for Wi-Fi og kommende generasjoner mobilnett.
Legge til rette for bredbåndsbygging.
Alle borgere skal få tildelt en felles elektronisk identitet som kan benyttes for alle
kommunale tjenester, integrert med de nasjonale offentlige tjenestene.

Sak 10: Helse og sosial
Forslag til nye punkter i partiprogrammet (forslagsstiller, sentralstyret)

•
•

Ha et program for kommunal faglig støtte til alle offentlige og private legekontorer og
helsestasjoner i deres tilnærming til trygg digitalisering.
Alle offentlige virksomheter skal ha et personvernombud, som sammen
med fagkompetansen på IKT (se ovenfor) skal sikre prosedyrene for legekontor, inkludert
kommunens fastleger og andre kommunale instanser som behandler sensitive
personopplysninger (barnevern, sosialtjeneste, helsestasjoner, skole, barnehage og så
videre), og som stiller sin kompetanse til rådighet for disse instansene.

Sak 11: Energipolitikk
Forslag til energipolitisk arbeidsprogram (Forslagsstiller: Thomas Gramstad)
INNLEDNING
Forslaget er en videre bearbeidelse av en opprinnelig tekst utformet av Odd Handegård, som
Handegård rettet til alle de politiske partiene.
Forslagsstiller er åpen for at EOLM kan vedta å stemme over hvert avsnitt som en separat
avstemning, men håper dette kan unngås da det er viktig å se alle disse punktene i større politisk
sammenheng -- slik kraftbransjen og de store partiene gjør i en stor samrøre (for ikke å si smørje).

UTGANGSPUNKTET
Befolkningen i Norge må ha tilgang til tilstrekkelig med energi til en lavest mulig pris.
Norge har svært gode vilkår for vannkraft. Denne fordelen må brukes forstandig, først og fremst ved
å sikre at norsk vannkraft dekker behovet for elektrisk kraft til alle viktige forbrukergrupper i landet den kraftkrevende industrien, annen industri, servicesektoren inkl. bygningsmassen, samt norske
husholdninger. Kraftoverskudd (i 2018 ca. 6 TWh årlig) - men ikke mer - kan eksporteres. Eksport av

"foredlet kraft" gir vesentlig høyere inntekter enn eksport av "ren kraft".
Fordelene i kraftsektoren kompenserer for en del geografiske ulemper. Kraftsektoren er derfor en
viktig nasjonal ressurs som i hovedsak skal tjene norske interesser. Forutsetningene for jordbruk er
begrenset, det er kostbart å bygge veier og jernbane, bosettingen er spredt, og klimaet er kaldt.
Boliger og andre bygg blir dyrere enn lenger sør og infrastrukturen er kostbar på de fleste områder.
All norsk energi bør være i norsk eie.

EKSPORT OG EKSPORTKABLER
Alt. 1
Piratpartiet er kritiske til utbyggingen av eksportkabler for kraft som pågår til Tyskland og England.
Alt. 2
Piratpartiet er imot utbyggingen av eksportkabler for kraft som pågår til Tyskland og England.

Ytterligere kabelbygging må stanses. Kostnader for utbygging skal ikke overføres til forbruker.
Stortinget må sette begrensninger på eksporten via eksisterende kabler slik at den norske
kraftforsyningen forblir stabil og sikker til norske husstander og norsk næringsliv. Heller ikke
flerårsmagasinene må misbrukes til eksport. Piratpartiet er kritisk til overnasjonal styring, og
forholdet til ACER skal avklares med en folkeavstemning.
Eksport av strøm er eksport av lønnsomme industriarbeidsplasser. Norge må ha en politikk som
etablerer disse arbeidsplassene i Norge.

VINDKRAFT
I forbindelse med en eventuell videre utbygging av vindkraft skal det ikke gjøres irreversible inngrep i
naturen.
Det skal kreves at ved en eventuell driftsstans skal naturen tilbakeføres i samme stand som før
inngrepet. Det skal utredes hvorvidt dette skal sikres ved å innkreve en prosentuell avgift av
omsetning til et sikringsfond for tilbakeføring av inngrep i naturen.
Vindkraftanlegg skal underlegges samme regime for eierskap som vannkraft for å sikre nasjonalt
felleseie.
SMÅKRAFT
Utbygging av småkraft skal begrenses til å kunne levere rimelig kraft til lokalsamfunnet og lokal
industri. En eventuell utbygging skal ikke gjøre irreversible inngrep i naturen.
Det skal kreves at ved en eventuell driftsstans skal naturen tilbakeføres i samme stand som før
inngrepet. Det skal utredes hvorvidt dette skal sikres ved å innkreve en prosentuell avgift av
omsetning til et sikringsfond for tilbakeføring av inngrep i naturen.
Småkraftanlegg skal underlegges samme regime for eierskap som vannkraft for å sikre nasjonalt

felleseie, med ett unntak: Småkraftanlegg skal kunne eies av lokale samvirkeforetak hvor grunneier
ikke kan ha større interesser, inkludert inntekter fra tomtefeste, enn tilsvarende 33 % av et eventuelt
overskudd fra virksomheten.
En hjemfallsordning for vindkraft og småkraft bør vurderes.
Alt. 1:
Piratpartiet er kritisk til ordningen med elsertifikater (kjent som grønne sertifikater) og vil vurdere å
gå ut av denne.
Alt. 2:
Piratpartiet er imot ordningen med elsertifikater (kjent som grønne sertifikater) og vil gå ut av
denne.
Piratpartiet ønsker å stanse raseringen av norsk natur.

ANDRE ENERGIKILDER
Piratpartiet ønsker at andre alternative energikilder også undersøkes og utredes. Noen eksempler
kan være:
Vannkraft (smått, stort eller modernisert)
Jordvarme (ref lønnsomme anlegg på Gardermoen og Sentralsykehuset på Lørenskog)
Thoriumkraftverk
Naturgass
Hydrogen foredlet fra naturgass
Solenergi
Norge skal være verdensledende på utviklingen av ny batteriteknologi.

NY STRØMTARIFF
Piratpartiet er uenig i at det skal knyttes et nytt tariffsystem ("effekttariff") til de nye strømmålerne
som er installert. For en periode kan man eventuelt innføre en forsøksordning med et to-prissystem,
med et prisskille ved f.eks. et strømforbruk på 20 000 kWh. Strømprisen til norske husholdninger bør
være den samme som til norsk industri.
Subsidiering av norsk, arbeidsintensiv, kraftkrevende industri kan fortsette under forutsetning av at
et overskudd fra virksomheten beskattes i Norge.
Fortjenesten til kraftverkene bør reguleres av Stortinget og holdes på et akseptabelt, lavt nivå. Den
bedriften som skal administrere de nye oppgavene for kraftbransjen (kalt "Elhub"), bør
administreres av Næringsdepartementet. Datasenter forbundet med dette bør ikke sentraliseres til
Oslo, men heller lokaliseres til et av kraftfylkene/kraftregionene (Agder).
LOVGIVNING OG STRØMHANDEL
Den interne organiseringen av norsk kraftbransje må endres.

Liberaliseringen av kraftmarkedet må analyseres basert på de erfaringer som er høstet etter
reformen. Mye tyder på at det har oppstått for mange unyttige mellomledd mellom
kraftprodusenter og forbrukere og det må utredes om mange av disse mellomleddene kan
fjernes fra markedet siden de ikke bidrar til formålet som er mest mulig energi levert befolkningen til
en lavest mulig pris.
Energiloven bør endres med tanke på å styrke nasjonalt eierskap. Nødvendige utredninger skal
gjennomføres.
Sak 12: Innstilling til æresmedlemmer
Forslag til innstilling til æresmedlemskap (forslagsstiller, sentralstyret)
I henhold til forslag fra Oslo Piratparti og vedtatt innstilt av sentralstyret på styremøte 13. november
2018 foreslås Manuel Lains og Christian Lains som æresmedlemmer av Piratpartiet.

