
FORSLAG TIL POLITISKE ENDRINGER 
 
 
 
LM11-1, Fjerne spillmonopolet 
 
Forslagstiller: Ståle Olsen 
 
Forslag: Fjerne spillmonopolet og går inn for en lisensordning. Denne gjelder både 
online og offline, både for norske og utenlandske selskaper. Selskapene må skatte til 
Norge. Kanskje bør de også skatte direkte til kommuner der de er fysisk til stede. 
 
Bakgrunn: Påskuddet for spillmonopolet er oftest beskyttelse av de som lider av 
spillegalskap. De det gjelder kan tas vare på en annen og bedre måte. 
 
En kan for eksempel innføre spillekasinoer langs kysten og i distriktene, og dermed gi 
fraflyttingskommuner nytt liv. 
 
Spill-monopolet ødelegger veldig mye. Hvis man ønsker å gi idretten penger kan man 
alltids gjøre det på andre måter. Pokerspillere har blitt dårlig behandlet i Norge i en 
årrekke. Nok er nok. 
 

 

 

LM 11-2, Glutenmerking 

Forslagsstiller: Ståle Olsen 

 

Forslag: I dag er noe mat og drikke som er glutenfri merket. Man bør snu på det og 
innføre et påbud om at all mat og drikke som inneholder gluten skal merkes. 

 

Bakgrunn. Etter å ha hatt glutenallergi diagnose siden juli i fjor er dette noe jeg føler 
sterkt for og tror vil hjelpe de ca. 8% som har glutenallergi Norge. Spesielt de som 
nettopp har fått diagnosen vil ha veldig stor nytte av dette. 

 

 

 

 

 

 

 



LM11-3, Tillegg til 3.1. Energipolitikk 

Forslagsstiller: Olav Handeland 

 

Forslag: Nytt punkt rett før eksisterende punkt om «Alternative energikilder». 

 

Kjernekraft 

Piratpartiet mener at løsningen på verdens fremtidige energiproblem kan løses via 
kjernekraft. Vi vil: 

- Øke tildeling av midler til egen og internasjonal forskning på fusjonskraftverk. 
- Øke tildeling av midler til egen og internasjonal forskning på MSR-

fisjonkraftverk. 
- Bidra til global nedrustning av kjernevåpen ved å være en pådriver for gode 

incentiver til å bruke fissilt materiale fra gamle våpen som energikilde i 
kjernekraftverk. 

- Bidra til å forbedre internasjonale sikkerhetskrav for å redusere risiko for 
skade på miljø. 

 

 

LM11-4, Tillegg til 3.1. Energipolitikk 

Forslagsstiller: Olav Handeland 

 

Forslag: Endringer/tillegg i punktet om «Ny strømtariff». 

 

Piratpartiet er uenig i at det skal knyttes et nytt tariffsystem (“effekttariff”) til de nye 
strømmålerne som er installert. Subsidiering av kraftkrevende industri kan fortsette 
under forutsetning av at overskudd fra virksomheten beskattes i Norge. 

 

Private husholdninger skal ha et prisnivå på strøm der husholdninger med et 
strømforbruk opp til dagens normalforbruk skal ha et pristak på strøm som ikke 
overskrider 25 % av normalpris.  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. 

 

 


