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For alt vi har og alt vi er
- Fremskrittspartiet vil styrke bevilgningene til Forsvaret betydelig.
Forsvaret har i mange år blitt underfinansiert. Resultatet har vært at Forsvaret i stadig mindre
grad har vært i stand til å utføre de oppgavene som politikere og samfunnet forøvrig forventer.
De økonomiske utfordringene Forsvaret står overfor er betydelige, men ikke umulige å løse
dersom vi har vilje og evne til å prioritere.
Oppslutningen om Forsvaret hviler på forestillingen om at man innenfor rammen av NATOsamarbeidet skal kunne forsvare norsk territorium og integritet. Forsvaret står overfor to sentrale
utfordringer. For det første finansierer ikke dagens budsjettnivå Forsvarets struktur, for det andre
stiller en endret sikkerhetspolitisk virkelighet nye krav til Forsvarets kapasiteter, reaksjonsevne og
utholdenhet.
Fremskrittspartiet legger til grunn at Forsvaret trenger 180 milliarder kroner ekstra de neste 20
årene dersom Norge skal kunne opprettholde et nøkternt og relevant forsvar. Fremskrittspartiet
mener FMR ikke tar tilstrekkelig hensyn til de investeringer som kreves for at Forsvaret skal
gjenskape et troverdig, robust og fremtidsrettet forsvar som kan møte den nye sikkerhetspolitiske
situasjonen. Fremskrittspartiet ser behovet for strukturelle endringer i dagens forsvar, men mener
samtidig at det er avgjørende viktig at man ser den nye langtidsplanen for Forsvaret (LTP) i et
bredere perspektiv også økonomisk. 180 milliarder kroner i et 20-års perspektiv bør derfor ses på
som en nedre grense for de omfattende finansieringsbehovene som finnes.
Norges sikkerhetspolitiske situasjon er i endring, noe også etterretningssjefen understreker i sin
årlige rapport. Russlands militære aggresjon, annektering av Krim og destabilisering av Ukraina
har skapt en spenning mellom NATO og Russland vi ikke har sett siden den kalde krigen.
Samtidig opplever Europa barbariske anslag fra terrororganisasjonen ISIL, angrep på den frie
verdens verdier og levesett.. I dette trusselbildet, selv om det ikke finnes en direkte militær
trussel mot Norge i dag, har behovet for å prioritere forsvaret av Norge og NATO-alliansen blitt
svært tydelig
Fremskrittspartiets landsmøte mener det er avgjørende at den strukturen Stortinget vedtar er fullt
ut finansiert gjennom hele perioden. Målet må være en gradvis økning av forsvarsbudsjettet fra
2017 som sikrer at NATO-målet om å bruke 2% av BNP på forsvar nås snarest mulig, og senest i
2024. Noe annet vil også svekke vår troverdighet innad i forsvarsalliansen.
USA finansierer i dag 72 prosent av NATOs driftsutgifter. Man kan ikke forvente at USA vil
akseptere at denne skjevfinansieringen videreføres. Signaler fra begge sider i amerikansk politikk
viser at det er sterk misnøye med hva de ser som Europas manglende vilje til å opprettholde
forsvarsevnen på eget kontinent.
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Fremskrittspartiets landsmøte mener Norges forsvarsevne må styrkes med større dybde, bedret
utholdenhet og ikke minst økt beredskap. Det legges også til grunn at Forsvaret må evne å
tilfredsstille NATOs krav til responstid, og at dette sikres gjennom uanmeldte øvelser.
Landsmøtet forutsetter derfor at strukturelle endringer ikke har som motiv å spare penger, men
gi økt stridsevne gjennom bedre koordinering av Forsvarets ressurser.

Fremskrittspartiets landsmøte konstaterer at fremtidige investeringsbehov er betydelige.
Anskaffelse av nye kampfly, ubåter, overvåkingsfly, helikoptre og annet utstyr vil kreve store
ressurser. Det er viktig at man ved disse anskaffelsene også tar høyde for opplæring,
oppgraderinger og vedlikehold. Det bør derfor vurderes å fullfinansiere slike anskaffelser utenfor
det ordinære forsvarsbudsjettet, f.eks. ved opprettelse av et Forsvarets infrastrukturfond.
Fremskrittspartiets vil sikre et troverdig forsvar tilpasset dagens trusselbilde. Landsmøtet
erkjenner derfor at Norge har behov for et sterkere og mer robust forsvar med bedre kapasitet og
utholdenhet
Fremskrittspartiet understreker at statens aller viktigste oppgave er forsvaret av eget land og
grenser. Finansieringen av Forsvaret er vår forsikringspremie for å sikre at vi også i fremtiden kan
leve i fred og frihet. Det betyr at styrkingen av Forsvaret må prioriteres og være regjeringens
fremste satsingsområde i flere år fremover.
Fremskrittspartiet slår fast følgende:
•
•
•

•

Fremskrittspartiet legger til grunn innfasing av ressurser i tråd med FMR, og ser på 180
milliarder kroner i et 20-års perspektiv som en nedre grense for å opprettholde et
troverdig forsvar.
Det er avgjørende at den strukturen Stortinget vedtar er fullt ut finansiert gjennom hele
perioden. Målet må være en gradvis økning av forsvarsbudsjettet fra 2017 som sikrer at
NATO-målet om å bruke 2% av BNP på forsvar nås snarest mulig, og senest i 2024.
Forsvarets tilstedeværelse og suverenitetshevdelse i nordområdene skal styrkes, den
samlede kapasitet i nord skal ikke bygges ned. Det forutsettes at strukturelle endringer
ikke har som motiv å spare penger, men gi økt stridsevne gjennom bedre koordinering av
Forsvarets ressurser.
Det må vurderes å fullfinansiere omfattende investeringskostnader utenfor det ordinære
forsvarsbudsjettet, eventuelt gjennom opprettelse av et «Forsvarets infrastrukturfond».
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Asyl, innvandring og grensekontroll
Regjeringen har lagt frem fornuftige og helt nødvendige forslag til innstramminger for å sikre en
mer bærekraftig asylpolitikk, trygge det norske velferdssamfunnet og styrke kontroll ved
grensene. Fremskrittspartiet understreker at arbeidet på asyl- og innvandringsfeltet likevel ikke er
fullført, og at arbeidet for en bærekraftig innvandrings- og asylpolitikk må følges opp videre.
Suverenitet og internasjonale konvensjoner
Fremskrittspartiet mener Norge må sikre sin egen suverenitet, og det innebærer en gjennomgang
av våre konvensjonsmessige forpliktelser. Internasjonale konvensjoner er ikke entydige tekster,
men innebærer stor grad av tolkning. De er politiske dokumenter utformet i en annen tid og
under andre forutsetninger enn man har i dag. Dagens system for håndtering av flyktninger er
ineffektivt, urettferdig og etterlater millioner av mennesker i den ytterste nød. 77 prosent av
asylsøkerne i 2015 er menn, de fleste under 35 år. Samtidig sitter kvinner, barn og eldre igjen i
nærområdene uten å få dekket grunnleggende behov. De internasjonale konvensjonene gir ikke
svar på de utfordringer som følger av dagens folkevandring.
I den sammenheng pekes det på punkt 18 i asylforliket, der Fremskrittspartiet fikk gjennomslag
for at Regjeringen sammen med andre europeiske land skal arbeide for en gjennomgang av
konvensjoner som har betydning for asylfeltet. Lovmessige forhold innenfor asylfeltet innebærer
at norske myndigheter ikke fullt ut har mulighet til å kontrollere hvem som gis adgang til riket.
Mulighetene for å iverksette effektiv grensekontroll henger derfor tett sammen med en
gjennomgang av de internasjonale konvensjonene.
Nærområdene
Asylinstituttet slik det i dag praktiseres krever store økonomiske ressurser. Disse ressursene vil bli
brukt mer effektivt og nå langt flere dersom de brukes i flyktningers nærområder. Norge bruker i
2016 om lag 4,8 mrd i humanitære tiltak i nærområdene som går til husly, mat, medisiner, og en
rekke andre nødvendige tiltak for å hjelpe flest mulig. Sammen med europeiske land bør Norge ta
internasjonale initiativer for målrettet nødhjelpsarbeid i nærområdene, med sikte på å redusere
asyltilstrømmingen til Europa og i vesentlig større grad hjelpe de om lag 60 millioner mennesker
som er på flukt fra krig og konflikt.
Et godt eksempel er H/FrP-regjeringens initiativ til, og ledelse av en giverlandskonferanse i
februar i år om styrket hjelp til syriske flyktninger. Regjeringen viste her retning og vilje gjennom
tilsagn på 10 mrd. kroner til over en fireårsperiode, og det er berettiget forventning om vesentlige
bidrag fra deltakerlandene.

Schengen-avtalen
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Regjeringen har i forbindelse med flyktningkrisen innført midlertidig grensekontroll.
Justisministeren har benyttet seg av de hjemler som i dag foreligger etter Schengen-avtalen og
EUs grenseforordning, og det er iverksatt skjerpet grensekontroll med krav om å kunne
identifisere seg ved innreise. Regjeringen har i tillegg fremmet forslag om en krisehjemmel som
kan benyttes dersom Dublinavtalen skulle slutte å virke. Denne hjemmelen vil gi mulighet for å
stoppe åpenbart grunnløse asylsøkere på grensene mot nordiske land. Dersom asylinstituttet
opprettholdes som i dag er det er det mye som tyder på at dagens massive folkevandring fra ikkevestlige land vil fortsette i overskuelig fremtid. Schengen-avtalen, i likhet med enkelte andre
internasjonale avtaler og konvensjoner, er ikke tilpasset dagens situasjon.
Fremskrittspartiet mener avtalen må gjennomgås og om nødvendig endres, og det forutsettes at
Norge opprettholder nasjonal grensekontroll så lenge Schengens yttergrense ikke kontrolleres
som forutsatt.
EUs kvotesystem og Tyrkia-avtalen
Fremskrittspartiet mener løsningen på flyktningeproblematikken er en grunnleggende endring av
asylsystemet i kombinasjon med økt økonomisk hjelp i nærområdene. Den eneste måten for
flyktninger å få beskyttelse i Europa bør være gjennom FNs kvoteflyktningsordning. Disse
flyktningene er utvalgt etter kriterier som sørger for at de som trenger hjelpen mest, får hjelpen
først.
FNs Flyktningkonvensjon sikrer mennesker på flukt fra krig og forfølgelse beskyttelse. Retten
opphører imidlertid den dagen beskyttelsesbehovet ikke lenger er til stede. Instruksen innført av
Frp i regjering har vært en viktig historisk milepæl i å sikre at flyktninger hvis beskyttelsesbehov
opphører, vil få deres oppholdstillatelse tilbakekalt. Dette er et viktig grep som ivaretar den
opprinnelige intensjonen i flyktningkonvensjonen, midlertidig beskyttelse fra krig og forfølgelse.
Den langsiktige løsningen må tilpasses den globale utviklingen. Inngåelse av avtaler med
autoritære og udemokratiske regimer må unngås. Avtalen som forhandles mellom EU og Tyrkia
er i praksis en erkjennelse av at dagens asylsystem har utspilt sin rolle, og det er uklart om avtalen
kan bidra til å redusere migrasjonspresset mot Europa. Fremskrittspartiet ser med bekymring på
presset fra Tyrkia mot EU om visumfrihet for Tyrkias om lag 80 millioner innbyggere.
Fremskrittspartiet mener på dette grunnlag at Norge bør arbeide for å endre de grunnleggende
utfordringene med dagens asylordning, og dersom det ikke reduserer migrasjonspresset mot
Norge, ikke ta del i EUs evt. fordelingssystemer og asylavtale med tyrkiske myndigheter.
Dagens asylpolitikk
Parallelt med arbeidet for å endre dagens flyktningpolitikk, må vi arbeide for endringer innenfor
dagens system. 85 prosent av asylsøkerne som fikk opphold i perioden 1990 til 2014 er fortsatt i
landet. Dette understreker at Regjeringen må videreføre og styrke ytterligere den økte innstasen
for å returnere personer uten beskyttelsesbehov.

Innvandring og grensekontroll fremover
Fremskrittspartiet legger til grunn at viktige nasjonale interesser fremover sikres ved at:
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1. En grunnleggende reform av asylinstituttet initieres, med sikte på å hjelpe langt flere i
nærområdene og sikre politisk kontroll med Norges grenser. Asylinstituttet har et akutt
behov for umiddelbar reform.
2. Det utarbeides en plan for å erstatte flukt/migrasjon, med hjelp i nærområdene.
Ordningen kan finansieres med økonomiske ressurser som i dag benyttes på
asylordningen.
3. Norge tar initiativ overfor avtalelandene til en gjennomgang, og om nødvendig en endring
av Schengen-avtalen, slik at grensekontroll mot andre Schengen-land kan opprettholdes
når ikke kontroll ved yttergrensene fungerer som forutsatt. Politisamarbeidet i avtalen bør
styrkes.
4. Norge bør - dersom det er nødvendig for kontroll med grenser og tilstrømning - stille seg
utenfor EUs mulige kvoteordning for flyktninger og Tyrkia-avtalen, men arbeide for
endring av asylsystemet i overenstemmelse med punkt 1.
5. Behandlingen av asylsøknader må gjennomføres raskere slik at personer med grunnløse
asylsøknader kan sendes ut raskere.
6. Arbeidet med retur av kriminelle, og av personer uten beskyttelsesgrunnlag opprioriteres
ytterligere. Utfordringen ved at land nekter å ta i mot egne statsborgere må adresseres
enda tydeligere i den internasjonale politikken.
7. Asylsøkere som forsvinner fra asylmottak for bevisst å unndra seg kontroll skal miste
retten til asyl.
8. Etablering av asylmottak krever godkjennelse fra lokale folkevalgte myndigheter.
9. Det innføres obligatorisk kurs ved alle mottak, i samfunnskunnskap og innføring i de
frihetsverdiene den vestlige sivilisasjon er bygget på. Disse er; likeverd, likestilling,
ytringsfrihet, pluralisme, toleranse, individualisme, sekulære rettsregler og demokrati.
10. Norsk statsborgerskap kun kan innvilges etter avlagt troskapsløfte til Norge.
Fremskrittspartiets landsmøte ber programkomiteen ivareta de problemstillinger ovenstående
forhold reiser, når utkast til nytt partiprogram for perioden 2017-2021 utarbeides.
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Landsmøtet
FpU, Finnmark FrP og Troms FrP, Rogaland FrP
3

Et moderne, relevant norskfag
Fremskrittspartiet mener norskfaget i videregående opplæring er svært viktig, både på de
studieforberedende og de yrkesfaglige linjer. Norskfaget danner grunnlaget for de andre fagene i
skolen, bidrar til muntlig og skriftlig språkutvikling, og kunnskap innen litteratur- og
kulturhistorie. For mange elever oppleves likevel norskfaget i videregående opplæring som lite
relevant og moderne. FrP ønsker derfor å modernisere norskfaget i den videregående
opplæringen gjennom å gi elevene økt valgfrihet, større muligheter for fordypning, og å øke
rommet for differensiert opplæring. Om skoler ønsker å gjennomføre ulike forsøk for å
modernisere og fornye norskfaget innenfor kompetansemålene, vil Fremskrittspartiet stille seg
positivt til dette.
Studieforberedende linjer
Fremskrittspartiet vil understreke behovet for tilpasset opplæring i skolen. Uavhengig av elevens
utgangspunkt er det et mål for norskfaget å skape språkmestring, tekstforståelse og leselyst for
alle elever. Men veien til målet vil være ulik for ulike elever, og Fremskrittspartiet mener skolene i
større grad bør tilpasse opplæringen til hver enkelt elevs behov.
Hensikten med studieforberedende linjer i videregående opplæring er å forberede elevene til
videre studier. Dette gjelder også for norskfaget. Gjennom grunnopplæringen fra 1.-10. klasse
skal elevene ha tilegnet seg grunnleggende kunnskaper i norskfaget, i den videregående
opplæringen skal kompetansen innen språk, tekstforståelse og tolkning videreutvikles.
Samtidig er elevenes kompetanse i norskfaget av avgjørende betydning for hvor godt de mestrer
de andre fagene i skolen. Slik utgjør norskfaget et viktig grunnlag for plattformen elevene skal stå
på i videre akademiske studier. Selv om behovene for språkkompetanse vil variere avhengig av
type studier elevene velger, er kompetansemålene for norskfaget i den videregående opplæringen
grunnlaget for all høyere utdanning.
Fremskrittspartiet mener det er viktig at norskopplæringen holder et høyt faglig nivå. Gjennom
opplæringen skal elevene dannes og modnes. Fremskrittspartiet mener det vil styrke elevens
læring, involvering og ansvarsfølelse å gi dem økt mulighet til å velge å fordype seg i ulike tema
etter interesser, eller å få tilrettelagt undervisning i tema som de ser behov for å mestre
bedre. Fremskrittspartiet vil derfor arbeide for økt valgfrihet for elevene i norskopplæringen.
Yrkesfaglige linjer
På de yrkesfaglige linjene må opplæringen være praktisk rettet, og tilpasset hver enkelt linje. Her
har allerede H/FrP-regjeringen igangsatt et godt arbeid ved å sørge for et mer tilpasset og
relevant norskfag. Høyere grad av yrkesretting av fellesfagene på yrkesfaglige linjer vil gjøre
opplæringen mer relevant.
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Det er også i de yrkesfaglige linjene viktig å legge til rette for valgfrihet og medbestemmelse i
undervisningen. Dette også for å gjøre norskfaget mer interessant for elevene som har valgt de
yrkesfaglige linjene.

Frp understreker at målet med praktisk retting, valgfrihet, og mer mangfold innen norskfaget er å
få flere elever til å mestre norsk, og sette pris på norskfaget, både skriftlig og muntlig. Dagens
kompetansemål skal beholdes.
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Vedlikehold av middelalderkirker
Av de ca. 300 steinmiddelalderkirkene vi kjente til er i dag rundt halvparten bevart.
Middelalderkirken er i mange bygder stedets aller viktigste kulturminne. Den representerer en
dokumentasjon på historien langt tilbake i tid og bidrar til stolthet og identitetsfølelse. Samtidig
utgjør middelalderkirkene en nasjonal skatt som det bør være i alles interesse å ta godt vare på.
Vedlikehold av disse kirkene er under Riksantikvarens kontroll. Det er fornuftig for å sikre at
arbeidet gjøres på en faglig riktig måte. Ulempen er at kostnadene er at kostnadene faller på
kommunene. Disse kostnadene blir også betydelig større enn når ”vanlige” kirker skal
vedlikeholdes. Av det kommunale vedlikeholdsetterslepet det ofte snakkes om, representerer
middelalderkirkene for mange en vesentlig andel. Dette er sterkt beklagelig siden det her er snakk
tøffe prioriteringer, og det er ikke opp til kommunene å bestemme vedlikehold på disse kirkene.
Det er nettopp avsluttet et såkalt Stavkirkeprosjekt som har pågått over mange år. Her er samtlige
28 stavkirker i tur og orden restaurert med hundre prosent statlig finansiering. Dette er en måte å
løse finansieringsutfordringene på, men det finnes også en annen løsning. Opplysningsvesenets
fond besitter i dag om lag 2,7 milliarder kroner. En vesentlig andel av dette stammer fra salg av
prestegårder og arealer fra disse. Dette er midler som burde kunne brukes til vedlikehold av
kirkebygg, og da spesielt middelalderkirker.
Landsmøtet ber Stortingsgruppen jobbe for en løsning der Opplysningsvesenets Fond kan ta et
større ansvar for vedlikehold av kirkebygg.
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«Eksportveiene» må omklassifiseres til riksveier
Forvaltningsreformen som ble gjennomført i 2010 overførte ansvaret for en stor del av det
daværende riksveinettet til fylkene (fylkesveier).
H/FrP-regjeringen har fått gjennomslag i Stortinget for en vesentlig og nødvendig
opptrapping av bevilgningene til fylkene etter 2013, for å ta inn mer av vedlikeholds- og
oppgraderingsetterslepet. Etterslepet - etter mange års neglisjering av de reelle behovene – er
likevel fortsatt betydelig.
For næringsliv over hele landet er standarden på transportveiene til markedet helt avgjørende
for lønnsomhet, arbeidsplasser og sikkerhet. For mange av disse er et nedslitt fylkesveinett
eneste alternativ for å få produktene ut til markedet. For mange er samme vei også eneste
alternativ for å få råstoff inn.
I arbeidet med ny Nasjonal transportplan 2018 – 2029 kartlegges behov for omklassifisering
av enkelte veier, herunder fylkesveier.
Fremskrittspartiet ber om at det prioriteres å omklassifisere de fylkesveiene som er aller
viktigst for norsk eksport til riksveier, for å sikre en raskere oppgradering av disse
næringslivets hovedveier.
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Flyktningkrise: Endrede krav i grunnskoleopplæringen
Alle barn og unge som sannsynligvis skal bo i landet i mer enn tre måneder har i dag krav på
opplæring fra dag én. For at kommunen skal kunne innfri dette kravet må det være en viss
forutsigbarhet. Høsten 2015 var det ingen slik forutsigbarhet og det ble en umulig oppgave for
kommunene å håndheve alle kravene i opplæringsloven. Fremskrittspartiet mener derfor at det
må inn en hastebestemmelse i lovverket, som gir kommunene mulighet til å håndtere situasjonen
på en god og praktisk måte.
I en flyktningkrise opplever kommunene mange praktiske utfordringer knyttet til
opplæringstilbudet som er påkrevd. Hvor mange lærere skal ansettes, og for hvor lang tid, skal det
ansettes morsmålslærere, er kommunene forpliktet til å gi spesialundervisning og sakkyndige
vurdering i forhold til dette, og hvilke andre rettigheter i opplæringsloven må kommunen følge?
Skolegang er det viktigste tiltaket for integrering. Fremskrittspartiets intensjon er ikke å fjerne
denne retten og plikten, heller tvert imot. Men i en ekstraordinær situasjon med stor og
uforutsigbar gjennomtrekk i akuttmottakene er det praktisk talt umulig å få til en noenlunde
forutsigbar og stabil ramme rundt opplæringen, både for lærere og for elever.
Fremskrittspartiet ber derfor om at følgende tiltak vurderes i integreringsmeldingen:
• Kommunenes plikt til opplæring skal først inntre når barn er flyttet bort fra akuttmottak
og over i ordinære mottak.
• Rettighetene og pliktene opplæringsloven gir skal samsvare med det som det faktisk er
mulig å gjennomføre.
• Det vedtas en hastebestemmelse i krisesituasjoner som gir kommunene mulighet til å
håndtere situasjonen rundt opplæringsretten på en god og praktisk måte.
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BEHOLD FM-NETTET
Som det eneste landet i Europa og den vestlige verden, har Norge besluttet å stenge FM-nettet i
løpet av 2016. DAB-radioer blir nå påtvunget innbyggerne i det ganske land. Dette har som
konsekvens at flere millioner radioer blir effektivt ubrukelige.
Den svenske regjeringa har besluttet å droppe overgangen til DAB-radio inntil videre.
Bakgrunnen for beslutningen er at det fortsatt er altfor mange uklarheter knyttet til en overgang
til DAB+. Norge benytter den allerede eldre utgaven av DAB.
”For meg er det høl i hodet og galematias å koble ut 10 millioner norske radioapparater over
natta”, sier Svein Larsen, styreleder i Norsk lokalradioforbund.
DAB er dyrt for uavhengige radiostasjoner. Paradoksalt var den første radiokanalen i verden til å
benytte DAB, NRK klassisk.
Ved å godta å stenge FM-nettet som gir andre frie radiomedier muligheten til å sende radio,
bygger vi opp om en gammel aktør, NRK, som da vil få et fortrinn og en posisjon som er
uheldig.
Samtidig vil det være svært uheldig at ytringsfriheten som konsekvens begrenses ved at
uavhengige radiostasjoner ikke får mulighet til å sende gjennom et FM-nett som i utgangspunktet
skal være fritt for alle.
Tankevekkende er det også at Eftas overvåkingsorgan ESA, for andre gang denne våren, har bedt
norske myndigheter gjøre rede for om DAB-utbyggingen i Norge har vært ulovlig, melder
Dagens Næringsliv. ESA er bekymret for om kravet til teknologinøytralitet overholdes.
Fremskrittspartiets landsmøte ber Stortingsgruppen arbeide for å beholde FM-nettet.

Til:

Landsmøtet
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Møre og Romsdal FrP
8
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Ny våpenlov i EU
EU presentere i disse dager sitt forslag til nytt våpendirektiv i EU. Norske jegere og sportskyttere
kan bli rammet av strengere våpenregler i EU. FrP krever endringer i de nye reglene i EUkommisjonens våpendirektiv.
Dersom EUs våpendirektiv blir vedtatt i sin nåværende form, vil det ramme det lovlydige jegerog skyttermiljøet i Norge hardt. Dette er en helt feilslått politikk dersom en ønsker et tryggere
land, med tanke på terrorfrykt og våpenbruk. Det er fornuftig med tiltak som forebygger terror
og voldskriminalitet, men EU-direktivet går altfor langt og er på mange måter «skivebom».
Vi har allerede en streng våpenlov. Alle lovlige våpeneiere har fått løyve av Politiet og driver med
jakt eller konkurranseskyting. Dette er aktiviteter som har lange og gode tradisjoner i Norge, og
en meget stor idrettsorganisasjon med flere hundre tusen medlemmer gjennom Det frivillige
skyttervesen, Norges skytterforbund samt Norges Jeger og Fiskerforbund.
Dersom våpenlovgivningen skal endres, må dette avgjøres av norske politikere som kjenner til
norske forhold. Fremskrittspartiet kan ikke godta endringer som i praksis vil innebære et forbud
mot nesten alle typer halvautomatiske våpen. Et slikt forbud vil i praksis sette en stopper for
pistolskyting og organisert skyting gjennom Idrettsforbundet.
Det samme gjelder forslaget om forbud mot erverv av våpen før fylte 18 år, noe som i realiteten
kun rammer topp konkurranseskyttere. Disse blir frarøvet muligheten til å delta på internasjonale
konkurranser der de i dag har alle løyver, samt internasjonalt våpenpass. Innstrammingene som
omhandler jaktvåpen har ingen beviselig effekt i forhold til bekjempelse av terror.
«Strengere regulering av vanlige jegere og skyttere, samt forbud mot våpen som utelukkende
brukes til jakt og konkurranseskyting, er et solid feilskjær», sier NJFF. Oppmerksomheten burde
heller rettes mot ulovlig smugling av våpen. Også i Finland og Sverige har forslaget om å forby
helautomatiske og visse halvautomatiske våpen vakt reaksjoner. Temaet vil bli berørt i forslaget til
ny våpenlov som regjeringen legger fram i løpet av året.
Fremskrittspartiet støtter EU-kommisjonens initiativ mot ulovlige skytevåpen, og mener det er
viktig å ha regler som effektivt forebygger ulovlig innehav og bruk av skytevåpen. Lovlydige
jegere og konkurranse-/sportsskyttere må ikke bli straffet som følge av terrorister sine
handlinger. Tiltakene som blir iverksatt må være forholdsmessige for jegere, skyttere og
våpensamlere. Fremskrittspartiet mener at Norge må komme med «innledende, overordnede
merknader» til endringsforslag i våpendirektivet.
Fremskrittspartiets landsmøte ber stortingsgruppen og regjeringsapparatet sørge for at Norges
interesser i denne saken blir ivaretatt.
Til:
Fra:

Landsmøtet
Vest-Agder FrP
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FrP vil ha nasjonalt mobbeombud
Ifølge Kunnskapsdepartementet er det 32.000 skoleelever som føler seg mobbet. Mange opplever
å ikke bli hørt i mobbesaker og føler ikke skolene griper godt nok inn. Derfor valgte regjeringen
nettopp å legge frem tiltak med mål om å redusere mobbing.
Fremskrittspartiets landsmøte er glad regjeringen setter i gang en rekke konkrete tiltak som kan
redusere mobbing. Å bøtelegge skoler og kommuner som ikke følger opp kan vise seg å bli
effektivt. FrPs landsmøte mener likevel at kunnskapsministeren mangler et vesentlig tiltak. I
Sverige viser det seg at ved å etablere et nasjonalt mobbeombud, har dette fungert bra sett i
sammenheng med antall foreldre og elever som innrapporterer saker om mobbing, der de føler
seg oversett av skolen.
Fremskrittspartiets landsmøte ber stortingsgruppen se på mulighetene for å innlemme
mobbeombudsfunksjonen i et av de allerede eksisterende ombudsordningene.
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Landsmøtet
Rogaland FrP
10
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Frihet for bonden
Fremskrittspartiet er sterk tilhenger av økt frihet for bonden som selvstendig næringsdrivende.
Offentlige reguleringer bidrar til å fordyre matproduksjonen. I neste omgang utløser disse
reguleringene krav til ulike støtteordninger som øker matprisen til forbrukerne.
Landbruket har de siste årene hatt en positiv utvikling. Investeringsviljen er høy, det produseres
mer mat og lønnsomheten øker.
Samtidig møter mange melkebønder vansker med å reise kapital til nødvendige investeringer for å
innfri kravet om løsdrift innen 2024.
I 2008 ble løsdriftskravet utsatt til 2034 for dem som har driftsbygninger bygget etter 1995.
Av dagens melkeprodusenter har om lag 70 % av driftsenhetene fortsatt båsfjøs.
Fremskrittspartiet ser ingen prinsipiell forskjell som skulle tilsi at driftsbygninger som er bygget
før og etter 1995 bør forskjellsbehandles.
Tvert i mot tilsier hensynet til likebehandling et felles tidspunkt for innføring av kravet, slik FrP
også tok til ordet for når kravet ble innført.
I tillegg fremstår det som svært lite samfunnsøkonomisk lønnsomt at investert kapital som er
fullt brukbar skal måtte fases ut som følge av ulike innføringstidspunkt på det samme
løsdriftskravet.
Fremskrittspartiet vil derfor åpne for at løsdriftskravet for alle driftsbygninger får samme
innføringstidspunkt, og at dette settes til 2034.
Dyrevelferd er svært viktig for Fremskrittspartiet. Det finnes imidlertid ingen dokumentasjon i
forskningen som entydig slår at dyrevelferden er vesentlig forringet for dyr i båsfjøs
sammenlignet med dyr i løsdriftsfjøs.
Fremskrittspartiet mener likevel at endringer av løsdriftskravet kan følges av lenger krav til
beiting og/eller lufting dersom det anses å ha betydelig dyrevelferdsmessig forbedring.
Skattebetalerne bidrar i dag med over 13 mrd. kroner over skatteseddelen i landbruksstøtte. I
tillegg kommer verdien av høye tollbarrierer som gir økt matpris.
Utsetting av kravet til løsdrift vil styrke bondens frihet til å utnytte allerede investert kapital, og
bør følges av betydelige kutt i subsidiene til landbruket.
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Buskerud FrP
Uttalelse
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Nei til minnested på Sørbråten
22. juli 2011 skjedde det verste terrorangrepet i Norge etter andre verdenskrig. Nå står striden om
det er riktig å etablere et minnesmerke på Sørbråten, som ligger 900 meter fra Utøya, der drapene
skjedde. Fremskrittspartiets landsmøte sier ja til minnesmerke, men nei til plassering på
Sørbråten.
Samlet opplevde vi et angrep på det politiske demokratiske Norge, et samfunn der ytringsfriheten
står sentralt og er noe vi alle er glade i. Massedrapene var et angrep også på ytringsfriheten. 77
mennesker ble drept fordi de arbeidet for noe de trodde på.
Et samlet Norge har minnes de drepte i ærbødighet. Mange kommuner har tatt imot det
minnesmerket som ble tilbudt dem etter hendelsen. Sammen med et eget minnesmerke i
regjeringskvartalet i Oslo, samt ett på selve Utøya, er de drepte minnet over det ganske land. Nå
ønsker man å etablere et nytt minnested, gjennom et irreversibelt inngrep i naturen ved å dele en
odde i to. Minnesmerket vil bli et monument over gjerningsmannen, og vi er redd hans
sympatisører vil valfarte til stedet og bruke det stikk i strid med det som er intensjonen.
Det har lenge vært en diskusjon rundt hvor det offisielle minnesmerket skal være, og
beslutningen er tatt. Det skal plasseres på Sørbråten i Hole kommune. Dette til tross for at
kommunen selv har sagt nei til plasseringen, på grunn av belastningen det er for beboerne lokalt i
området, og spesielt på Utstranda. Mange av innbyggerne her gjorde en heltemodig innsats - og
reddet mange liv - under terrorangrepet.
Med denne plasseringen vil beboerne og mange som deltok i redningsaksjonene, kontinuerlig bli
minnet om hendelsen. Beboerne selv ønsker minnesmerket plassert langs E16 med utsikt til
Utøya. FrPs landsmøte støtter deres synspunkt og mener vi må ha respekt for dem som selv var
tett på hendelsene.
Fremskrittspartiets landsmøte anmoder regjeringen på nytt å vurdere plasseringen av minnesmerket og å finne en
alternativ plassering, som ikke vil være til belastning i all fremtid for beboerne på Utstranda.
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