Kjerneprogramforslag
KPF = kjerneprogramforslag

Forslag KPF-1 (Individ og personvern – Piratpartiet vil
konkret)
Forslag fra Targeir Attestog (Aust-Agder)
Fjerne "For eksempel skal ikke forsikringsselskaper ha anledning til å be foreldre om
samtykke til å hente ut informasjon fra PP-tjenesten som forutsetning for forsikringsavtale."
Begrunnelse:
Døme skal ikkje vere med i eit kjerneprogram.
Dette er gammalt og gløymt originalforslag frå Vegard Solheim i 2013. Eg tek over det som
forslagstillar.

Forslag KPF-2 (Demokrati – Piratpartiet vil konkret)
Forslag fra Targeir Attestog (Aust-Agder)
Endre
"Avinor skal tilby tomflasker og gratis påfylling av vann etter sikkerhetskontroll."
til
"På flyplasser skal det tilbys gratis drikkevann etter sikkerhetskontrollen."
Begrunnelse:
Vi treng ikkje å gå i detalj om kven som skal tilby gratis drikkevatn og korleis det skal bli
gjort.
Dette er eit nytt forslag frå meg basert på eit gammalt forslag frå 2013.

Forslag KPF-3 (Kommunikasjon og infrastruktur –
Piratpartiet vil konkret)
Forslag fra Targeir Attestog (Aust-Agder)
Flytt

"Begrense lengden på KID-nummer for å hindre unødig frustrasjon ved betaling av
regninger."
seksjon som handlar om økonomi i valprogrammet.

Begrunnelse:
Dette punktet er ikkje ein del av kjernepolitikken til Piratpartiet, men kan gjerne stå i
valprogrammet.

Forslag KPF-4 (Demokrati – Piratpartiet vil konkret)
Forslag fra Targeir Attestog (Aust-Agder)
Endre
"La vanlige folk få legge frem forslag som Stortinget må ta stilling til dersom det oppnås et
gitt antall signaturer (elektronisk)."
til
"La vanlige folk få legge frem forslag som Stortinget må ta stilling til dersom det oppnås et
gitt antall signaturer fysisk og/eller digitalt.
Begrunnelse:
Originalt gløymt forslag frå 2013. Eg grunngir det med at ein bør få tydeleg fram at fysiske og
digitale signaturar er begge like akseptable. Den noverande formuleringa tyder på at
Piratpartiet helst ønskjer digitale/elektroniske underskrifter.

Forslag KPF-5 (Romforskning og romfart - Piratpartiet vil
konkret)
Foreslått av Thomas Gramstad (Oslo) og Geir Aaslid (Akershus)
Satse sterkere på romfart med utforskning av verdensrommet via Norsk Romsenter eller ESA
(European Space Agency), samt styrke finansiering av forskning knyttet til dette feltet.
Eksempelvis har verdens største fysikklaboratorium CERN ved et eksperiment styrket første
del av Henrik Svensmarks hypotese om forbindelsen mellom kosmisk stråling og
skydannelse. Piratpartiet mener at denne typen forskning må få lettere tilgang til
forskningmidler.

Forslag KPF-6 (Kunnskap og kultur – Piratpartiet vil
konkret)
Forslag fra Targeir Attestog (Aust-Agder)
Legg til følgjande punkt rett etter dagens punkt "Innføre leserett for innhold med
kopisperrer.":
"Bekjempe bruk av regionsperrer for åndsverk."
Begrunnelse
Foreslår dette programpunktet, slik at vi kan innføre lov som i alle fall påbyr norske
streaming-tenester å tilby tenestene sine for utlandet. DVD- og Blu-ray-plater som blir gitt ut i
Noreg må vere regionfrie.
Dette vil kunne gi større marknad for norske åndsverkprodusentar. Det kan bli utfordringar
med distribusjonskostnader både for postleveranse og med nettverksinfrastruktur, for det
kostar også, men det bør kunne løysast. For DVD og Blu-ray kan ein tilby ekstra frakt for
utlandet, slik ein kan gjere i dag. Litt usikker på korleis ein skal løyse det med streaming og
nedlasting på Internett, for kan bli dyrt for tilbydarar å tilby raske nok serverar. Er torrent
(med passord) løysinga? Vil gjerne ha innspel frå andre om det.

KPF-7
Forslag fra Targeir Attestog (Aust-Agder)
Gjere kjerneprogramtillegget Piratdepartementene om til breiddeprogrammet (bokmål:
breddeprogrammet) til Piratpartiet. Altså: Flytt Piratdepartementene frå kjerneprogrammet til
breiddeprogrammet, som blir heilt nytt.
Begrunnelse:
Denne lange teksten omtalt som Piratdepartementene blei på landsmøtet i Bergen vedtatt som
eit tillegg for kjerneprogrammet, som betyr at det er ein del av kjerneprogrammet formelt sett.
Piratdepartementene inneheld i dag mange gjentakingar av tekst frå dei sju søylene og
introduksjonsseksjonane til kjerneprogrammet og Piratkodeksen. Så mange gjentakingar er
heilt unødvendig. Derfor foreslår eg omdefinering til breiddeprogram, slik at
kjerneprogrammet blir klart skilt frå dette. Endringar i dette nye breiddeprogrammet kan vi ta
oss av når vi har tid etter stortingsvalet i år.
Eg har sett i gammalt referat frå ekstraordinært landsmøte i 2013 at denne
departementstrukturen alt då var meint for breiddeprogram, ikkje kjerneprogram.

KPF-8

Forslag fra Targeir Attestog (Aust-Agder), Svein Mork Dahl (Aust-Agder) og Olav
Handeland (Hordaland)
Byt ut innhaldet i Prinsipper i søyla Næringsliv og økonomi med følgjande (dagens innhald
blir lagt til igjen med litt omforming i KPF-9 og i original formulering i VPF-14):

Prinsipper
Næringslivs- og økonomisk politikk skal tjene alle mennesker og samfunnet.
Piratpartiet ønsker å støtte et aktivt og konkurranseutsatt marked med innovasjon og vekst
som kan støtte velferd og andre grunnleggende aspekter av samfunnet som utdanning og
helsetjenester. Pirater tror hverken på privatisering eller nasjonalisering, men søker heller å
finne en balanse mellom disse to og finne ut basert på forskning og offentlig debatt hvilken
metode som er mest effektiv.
Piratpartiet ønsker å sikre at internasjonale og globale selskaper som opererer i Norge betaler
sin rettferdige andel av sin skatt til Norge siden de har inntekten sin her og fordi de bruker
norsk infrastruktur betalt av innbyggerne i Norge.
Vi ønsker å ta skritt for å sørge for at overskuddet fra internasjonale selskaper ikke blir
unndratt skatt gjennom overføringer til moder- og søsterselskap i utlandet.
Offentlige finanser skal være åpne, transparente, lettleselige og tilgjengelig på nett.
Statskassens regnskap og regnskapsføring for offentlige institusjoner skal være tilgjengelig i
digital form på nettet i et omfang som ikke er i konflikt med individets privatliv.
All beskatning skal skje på en slik måte at den gjøres synlig og forståelig for folk som betaler
skatten.
Juridiske enheters eierskap skal alltid være åpen og sporbar.

KPF-9
Forslag fra Targeir Attestog (Aust-Agder), Svein Mork Dahl (Aust-Agder) og Olav
Handeland (Hordaland)
Legg til følgjande punkt i "Næringsliv og økonomi - Piratpartiet vil konkret".
* Forbedre forholdene for små og mellomstore bedrifter med forenklet rammeverk, og bedre
støtteordninger. Vi ser at brorparten av nye arbeidsplasser skapes i SMB-bedriftene, og vi
ønsker å støtte disse.
* Tilrettelegge for mulighetene som internett- og delingsøkonomien gir.

* Hindre norsk ratifisering av frihandelsavtalene TTIP og TISA mellom EU/EØS og USA, og
CETA mellom EU/EØS og Canada slik disse foreligger i dag. Disse er en betydelig fare for
arbeidsplasser og forbruker- og miljøstandarder. Vi krever åpne forhandlinger og
folkeavstemning.
* Hindre norsk ratifisering av de økonomiske partnerskapsavtalene EPAs (Economic
Partnership Agreements) mellom EU og afrikanske stater slik disse foreligger i dag. Grunnen
er at disse setter verne- og utviklingsbehovene til afrikanske stater til side til fordel for
europeiske næringsinteresser." Vi krever åpne forhandlinger og folkeavstemning.

KPF-10
Forslag fra Targeir Attestog (Aust-Agder), Svein Mork Dahl (Aust-Agder) og Olav
Handeland (Hordaland)
Legg til punktet til søyla "Forskning og innovasjon", seksjon "Piratpartiet vil konkret":
•

Kreve at offentlig finansiert forskning skal være bygd på vitenskapelige metoder.

Begrunnelse:
Øyvind Nondal fekk gjennom fjerning av dette punktet frå kjerneprogrammet på landsmøtet i
2016:
https://wiki.piratpartiet.no/Kjerneprogrammet_med_endringsforslag_fra_%C3%98yvind_Non
dal (forslag 43)
Kenneth forsøkte å oppdatere formuleringa av dette punktet, slik at det skulle bli vedtatt, men
det blei argument for på landsmøtet i 2017 at Polden ikkje hadde laga ei særleg god
formulering. Eg vil derfor foreslå å innføre punktet med den originale formuleringa, men er
open for forslag til å gjere det betre. Dette punktet er viktig i ei tid der personlege
oppfatningar og falske nyheiter får råde i staden for vitskap og fornuft.
Dette forslaget gjeninnfører original formulering, men uten setningens siste ledd som lyder:
"...og uten ideologisk eller politisk påvirkning".
Dette fordi det er implisitt i "vitenskapelig metode" (setningens første ledd) at slik påvirkning
ikke legges til grunn når vitenskapelig metode anvendes.

KPF-11. Forslag til tekst i seksjonen Inkluderende
demokrati.
Forslag fra Targeir Attestog (Aust-Agder), Svein Mork Dahl (Aust-Agder) og Olav
Handeland (Hordaland)
Breddedemokratiet i Norge må for øyeblikket fungere innenfor rammene som defineres av det
representative demokratiet, men vi ønsker å gi folk en mulighet til å delta i utformingen av

politikken også mellom valgene. Denne muligheten er ny, og er muliggjort av den
teknologiske utviklingen. En annen fordel ved breddedemokratiet er at det medfører en økt
gjennomsiktighet i den politiske prosessen.
Piratpartiet ønsker en grunnlovsendring der bindende folkeavstemninger får Grunnlovsvern.

Begrunnelse:
Breiddedemokrati er veldig sentralt - men heilt udefinert - begrep for Piratpartiet, men vi har
ikkje med noko om det i kjerneprogrammet. Derfor må vi få denne teksten inn der.

KPF-12
Forslag fra Thomas Gramstad (Oslo).
Fjerne følgende setning i Kjerneprogrammet, som står under overskriften "Piratpartiet vil
konkret":
"Foreslå at «fair use» tas inn i lovverket som en beskyttelse av privatpersoners rett til å skape
egne kulturuttrykk med elementer fra eksisterende verk."
Begrunnelse:
(1) Det er allerede lov "å skape egne kulturuttrykk med elementer fra eksisterende verk". Alle
kan gjøre dette hjemme i stua/i den private sfære. Det som IKKE er lov er å spre/distribuere
slike avledete verk.
(2) Det er også lov for skoleelever i en undervisningssituasjon "å skape egne kulturuttrykk
med elementer fra eksisterende verk". Videre er det tillatt å karikere, lage satire, sitere fra
verk osv., som kan publiseres.
(3) Det amerikanske begrepet "fair use" er både snevrere og mer uklart/ullent enn de
unntaksbestemmelsene fra og avgrensningene av opphavsrettigheter som allerede eksisterer i
norsk lov.
Dette betyr at innføring av begrepet "fair use" i norsk lovgivning både vil snevre inn
brukerrettigheter som allerede finnes i norsk lov og gi opphav til rettskonflikter der de med
de største lommebøkene (dvs. ikke brukerne/folk flest) vil vinne i rettssalen.
(4) Det er likevel mulig å styrke retten til kreativ gjenbruk og deling/distribusjon i norsk lov.
Men det må gjøres UTEN referanse til "fair use" og MED referanse til eksisterende
lovparagrafer, først og fremst de som angår begrepet "avledete verk".
Se også:
Fair Use - nei takk!

https://tinyurl.com/fairuse-nei

Det foreslås å bare fjerne setningen fra Kjerneprogrammet, uten å erstatte med noe annet.
Dersom landsmøtet insisterer på å få med en setning om kreativ gjenbruk, kan en alternativ
formulering til Kjerneprogrammet se slik ut (forslagsstiller åpner for at landsmøtet kan
justere formuleringen):
"Arbeide for å utvide privatpersoners rett til å skape, dele og distribuere egne ikkekommersielle kulturuttrykk med elementer fra eksisterende verk, samt få på plass
betalingsordninger for tilsvarende kreativ gjenbruk av kommersiell art eller karakter"

KPF-13
Forslag fra Rune Mathisen (Telemark).
Endringsforslag:
Slette dette avsnittet fra del 6. Utdanning i Kjerneprogrammet
Piratpartiet ønsker å innføre et eksamensprogram, som likner SAT i USA, for folk som
mangler vitnemål fra videregående skole eller ønsker å forbedre det uten å måtte ta opp fag
som strekker seg utover unødvendig lang tid.
Som erstatning settes følgende punkt inn under "Piratpartiet vil konkret”:
•

Lovfeste gratis privatisteksamen i videregående opplæring.

Begrunnelse og motivasjon for endringsforslaget:
Et større endringsforslag til utdanningspolitikk for Piratpartiet planlegges fremlagt til
landsmøtet i 2018. Dette forslaget vil legge vekt på at grunnutdanninga skal ha fokus på
enkeltindividers styrker og interesser, samt problemløsning og læringsprosesser framfor
innlæring av faktakunnskap.
Det planlagte endringsforslaget er ikke forenelig med innføring av SAT-tester i Norge. SAT
er en standardisert test hvor kandidatenes faktakunnskap er i fokus. Du låses inn på et rom
helt uten hjelpemidler, får en bråte med oppgaver som hver har fire svaralternativer. Så sitter
du å krysser av for det svaret du tror er riktig. For å lykkes på SAT-tester er pugging den beste
strategien. Den type kompetanse som skal til for å bestå SAT-tester er veldig
virkelighetsfjern, og den vil gi flere tapere enn vinnere.
Jeg tror at den som foreslo å innføre SAT-tester i Norge, først og fremst ønsket å sikre at alle
skal ha mulighet til å få et komplett vitnemål fra videregående opplæring (eller ta eksamen i
helt nye fag). Vi kan sikre denne retten ved å lovfeste gratis privatisteksamen.

En privatisteksamen koster en del, men det varierer fra fylke til fylke. Som eksempel kan det
nevnes at det i Telemark fylkeskommune koster kr. 1057 for å ta eksamen i et fag du ikke har
karakter i fra før, og kr. 2115 for et fag hvor du ønsker å forbedre karakteren.
Jeg mener at det foreslåtte nye punktet under "Piratpartiet vil konkret” er en langt bedre
løsning enn innføring av SAT-eksamen.

