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UT02 Nei til USA-baser i Norge Tynset SV 
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Forslagsnr. UT01 
Forslagsstiller Lillehammer SV 

Innstilling  

Votering ☐ For ☐ Mot ☐ Avholdende 

Nei til baseavtalen 
I løpet av våren skal Stortinget ta stilling til tilleggsavtalen om forsvarssamarbeid mellom 
Norge og USA (SDCA) av 16. april 2021. Det var USA som tok initiativet til avtalen. 
Bakgrunnen var et ønske om å etablere likeartede og oppdaterte rettslige rammebetingelser 
for USAs tilstedeværelse i allierte stater i Europa og Asia. USA har forhandlet frem lignende 
avtaler med flere europeiske stater, herunder Bulgaria, Estland, Latvia, Litauen, Polen, 
Romania og Ungarn. Avtalen innebærer opprettelsen av fire «omforente områder» for 
amerikansk militær aktivitet i Norge, tre flybaser (Rygge, Sola og Evenes) og en marinebase 
(Ramsund). Alt tyder på at vi ved denne avtalen vil gå inn på en ordning med permanente 
amerikanske baser i Norge. Selv om styrkene roterer er dette noe som utenfra vil bli 
betraktet som permanente baser.  

Avtalen fastsetter regler om strafferettslig jurisdiksjon som skiller seg fra tidligere avtaler. 
Artikkel XII innebærer en overføring fra Norge til USA av førsteretten til å straffeforfølge 
kriminelle handlinger medlemmer av de amerikanske styrkene eventuelt begår i Norge, også 
utenfor tjeneste. I særlige tilfeller, i praksis i særlig alvorlige saker f.eks. voldtekt, kan Norge 
trekke tilbake frafallet av denne førsteretten slik at saken etterforskes/pådømmes av 
norske myndigheter. Avtalen inneholder imidlertid bestemmelser som kan svekke 
muligheten for en effektiv etterforskning i disse sakene.  

«Det er ingenting i denne avtalen som endrer den norske basepolitikken eller norsk politikk 
med hensyn til lagring eller utplassering av kjernefysiske våpen på norsk territorium», heter 
det i Artikkel I. Avtalen innebærer imidlertid at amerikansk utstyr og våpen ikke underlegges 
norsk kontroll. Krigsfartøy kan dermed ta med atomvåpen til norske jord. I avtalen er det 
inntatt formuleringer om at bruken av de omforente områdene skal skje med full respekt 
for norsk suverenitet, norske lover og Norges folkerettslige forpliktelser. Norge og USA har 
ulikt syn på hva dette innebærer. USA har tatt til orde for at det etter avtalen kun gjelder en 
plikt til å etterleve norsk rett og norske folkerettslige forpliktelser, der dette er forenelig 
med USAs operative militære behov (Prop. 90 S side 33). Om USA har det samme synet når 
det gjelder deres plikt til å respektere norsk basepolitikk og norsk atomvåpenpolitikk sier 
ikke proposisjonen noe om, men man kan tenke sitt. 

Innlandet SV mener avtalen er en klar uthuling av den norske basepolitikken. Basene vil bli 
et amerikansk oppmarsjområde som sannsynligvis vil bidra til økt spenning i forholdet til 
Russland, opprustning også på russisk side av grensen og økt krigsfare. Amerikanske baser i 
Norge øker risikoen for at Sola, Rygge, Evenes og Ramsund vil bli tidlige mål for russiske 
angrep, dersom det kommer til væpnet konfrontasjon mellom USA og Russland. 

Innlandet SV ber Stortinget avvise avtalen. 
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Forslagsnr. UT02 
Forslagsstiller Tynset SV 

Innstilling  

Votering ☐ For ☐ Mot ☐ Avholdende 

Nei til USA-baser i Norge 
Regjeringen porsjonerer ut deler av landet til USA, foreløpig fire områder som blir underlagt 
amerikansk jurisdiksjon, og som norske myndigheter ikke vil ha noen kontroll over. Dette er 
framskutte militære baser for USAs eventuelle krig mot Russland. Samtidig er Tromsø 
klarert for besøk av amerikanske atomubåter, og Norge har ikke krevd forsikring om at de 
ikke bærer atomvåpen. Det gjør de sjølsagt. Norge har dermed ingen garanti mot at vi kan bli 
utskytingsrampe for raketter med atomvåpen. Det gjør også Norge til et opplagt bombemål 
for russiske atomvåpen. Det er ikke Norge tjent med. 
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Forslagsnr. UT03 
Forslagsstiller Ringsaker SV 

Innstilling  

Votering ☐ For ☐ Mot ☐ Avholdende 

Innlandet SV ynskjer jernbane Gjøvik—Moelv  
Innlandet SV vil at samankoplinga av Gjøvikbanen og Dovrebanen over Moelv skal 
prioriterast over nye vegutbyggingar i fylket.  

Det må snarast råd leggjast ein reell plan for jernbanebru over Mjøsa og triangelkryss i 
Moelv for kopling av Gjøvikbanen mot Dovrebanen i begge retningar, mot Hamar og 
Lillehammer.  

Planen for denne sentrale samankoplinga av jernbanenettet i Innlandet må sjåast i 
samanheng med den vidare Intercity-utbygginga Hamar—Lillehammer.  

Konseptvalsutgreiinga som vart utarbeidd av Jernbaneverket i samarbeid med Statens 
vegvesen og levert til Jernbanedirektoratet i 2016, legg vekt på den samfunnsøkonomiske 
gevinsten ved å sikre ei alternativ rute for godstrafikk frå Dovrebanen over Gjøvikbanen til 
Oslo og Vestlandet. KVU-rapporten held også fram verdien av å knyte regionen tettare 
saman gjennom å styrkje persontransporttilbodet mellom regionane aust og vest for Mjøsa.  

Når fleire nå tek til orde for å framskynde prosessen med å få på plass denne etterlengta 
samankoplinga Gjøvik- og Dovre-banen, er ei av dei viktigaste årsakene vedtaket om å 
byggje nytt sjukehus for Innlandet i Moelv. Med tog frå aust og vest så vel som frå nord og 
sør, kan reisevegen til det nye sjukehuset bli kort for både arbeidstakarar og pasientar.  

Gjennom å skape eit solid, samanhengande nett for togtrafikken vil sambandet Gjøvik—
Moelv bety eit stort løft for kollektivtrafikken i Innlandet. Toga vil kunne frakte passasjerar 
på ein meir effektiv måte enn andre transportsystem. Dette vil ikkje berre bety ei styrking 
av Mjøsregionen, men knyte saman fylket på tvers, ettersom samanhengande togtilbod kan 
opprettast frå Hadeland i vest til Elverum og Kongsvinger i aust. 
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Forslagsnr. UT04 
Forslagsstiller Tynset SV 

Innstilling  

Votering ☐ For ☐ Mot ☐ Avholdende 

Om strømprisene 
Ulike regjeringers knefall for markedsliberalistisk tankegods har ført til at norsk vannkraft 
er blitt en handelsvare på det internasjonale markedet på linje med spiker og dopapir. Det 
betaler nå husstander og næringsvirksomhet for med skyhøye strømpriser. Norsk kraft er 
prisgitt markedskrefter i Europa. Når energiministeren kaller situasjonen ekstraordinær, er 
det feil. Det er slik det markedet hun er tilhenger av fungerer. 

Å produsere og bringe strøm fra kraftverkene ut til kundene er en enkel og billig prosess, og 
som et helt nødvendig fellesgode burde dette skje til stabile og forutsigbare priser, gjerne 
differensiert slik at luksusforbruk prises over en vanlig husstands forbruk og tilpasset 
klimatiske forhold. Dette krever at samfunnet tar kontroll over produksjon og distribusjon. 

SV har derfor foreslått at det opprettes et statlig selskap som kjøper kraft fra produsentene, 
og selger den videre til forbrukere og næringsliv uten fordyrende mellomledd og frakoblet 
markedsmekanismene. Bare på denne måten kan vi ta tilbake kontrollen over de 
kraftressursene framsynte politikere har bygd opp, men som markedstilhengerne nå er i 
ferd med å ødelegge. 
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Forslagsnr. UT05 
Forslagsstiller Tynset SV 

Innstilling  

Votering ☐ For ☐ Mot ☐ Avholdende 

Samling av venstrekreftene 
Valget 2021 viste at et flertall i folket ikke ville ha mer høyrepolitikk. Den sterke 
framgangen for Sosialistisk Venstreparti og Rødt på meningsmålingene etter valget er 
uttrykk for at regjeringa ikke har levert i samsvar med valgkampløftene. Samtidig ser vi 
også at høyresida går fram på meningsmålingene, og kan bli en trussel igjen ved neste 
korsvei. 

I denne situasjonen er det viktig at venstresida gjør alt for å konsolidere og styrke 
ytterligere den posisjonen den nå har oppnådd. Det kan best gjøres ved at venstrekreftene 
samles. 

Tynset SV vil derfor oppfordre SV sentralt til å ta initiativ for å få i gang drøftinger med sikte 
på å skape en samlet front av alle venstrekrefter allerede ved neste kommune- og 
fylkesvalg. Ved stortingsvalget i 2025 bør målet være at venstresida er samlet. 
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Forslagsnr. UT06 
Forslagsstiller Søndre Land SV 

Innstilling  

Votering ☐ For ☐ Mot ☐ Avholdende 

Autorisasjon av Dokkadeltaet Nasjonale 
Våtmarkssenter AS som besøkssenter Våtmark 
Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS (DNV) ble etablert i 2008, og eies av Nordre 
Land og Søndre Land kommune. Hovedaktivitetene i selskapet er naturveiledning for 
skoleklasser og andre, åpent besøkssenter på Odnes, drift av seter i Synnfjell, utstillinger, 
ombruksprosjektet "Oppatt", rådgivning og konsulenttjenester innen naturmangfold. 

Våtmarkssenteret er lokalisert med kontorbygg og besøksbygg med utstillinger på østsiden 
av Dokkadeltaet ved Fugletårnet på Odnes og i umiddelbar nærhet til Dokkadeltaet 
naturreservat. Dokkadeltaet naturreservat ligger i Nordre Land og Søndre Land kommune, 
og er et 3 km2 stort naturreservat og Ramsarområde (internasjonalt verdifulle 
våtmarksområde) med mer enn 240 registrerte fuglearter. 

Om autorisasjon 

Et autorisert besøkssenter er et fysisk senter med autorisasjon til å spre kunnskap om 
norsk natur. Autorisasjonen gis av Klima- og miljødepartementet og forvaltes av 
Miljødirektoratet. Høsten 2020 var det 32 autoriserte besøkssentre spredt over hele landet. 
Sentrene er i delt inni nasjonalpark-, rovdyr-, verdensarv-, våtmarksentre og villreinsentre, 
avhengig av hvilke natur- og kulturverdier de representerer. I 2021 ble det vedtatt 
autorisasjon og etablering av to nye sentre: Besøkssenter Oslofjorden og Besøkssenter 
Jomfruland nasjonalpark (Miljødirektoratet 2021). 

Besøkssentrene formidler kunnskap om natur- og kulturgoder og tilgjengeliggjør disse 
godene for brukerne, både for norske og utenlandske tilreisende, ikke minst for 
lokalbefolkningen, og for andre som ellers ikke ville hatt mulighet til å ta del i godet. 
Kunnskapsformidling om naturen og dens sammenhenger til voksne og barn kan bidra til 
økt innsikt, respekt, engasjement og omsorg for natur- og kulturmiljøet. Dette er kjernen i 
besøkssentrenes virksomhet og en viktig del av deres samfunnsnytte. Sentrene bidrar også 
til å øke tilgjengeligheten til naturen og til å øke verdiskapingen i tilknyttet næringsliv, 
særlig reiselivet. 

Det er idag 6 autoriserte våtmarkssentre i Norge: Ilene, Jæren, Lista, Nordre Øyeren, Oslo og 
Ørland. 

For DNV vil det å bli autorisert som besøkssenter gi muligheten til å tilby skoleklasser i 
Innlandet gratis naturveiledning og senteret kan tilby en rekke gratis publikumsaktiviteter 
gjennom året. 

Les mer om autorisasjon her. 
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DNV har søkt om autorisasjon flere ganger og sist gang det ble åpnet for å sende en søknad 
var i 2015. Nye sentre vedtatt etablert i 2021 var politisk foreslått opprettet rundt 
Oslofjorden og på Jomfruland og følgelig var det ikke aktuelt for DNV å søke. 

For Søndre Land SV er DNV en svært viktig ressurs med stor kompetanse som vi benytter i 
det politiske arbeidet med det grønne skifte. Eksempelvis når vi gir uttalelser på 
reguleringsplaner, utbyggingsprosjekter, næringsetablering o.l. som blir lagt ut til høring. Vi 
ønsker derfor at Innlandet SV kan bidra til at DNV blir autorisert som besøkssenter Våtmark. 

Vårt forslag til vedtak er: 

• Innlandet SV støtter at Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS (DNV) blir 
autorisert som besøkssenter Våtmark 

• DNV skal være Innlandets førsteprioritering ved en ny runde med autorisasjoner 
• Innlandet SV vil at SV skal øke fokus på naturveiledning og at denne 

naturveiledningen skal løses av besøkssentre 

For mer informasjon se www.dokkadeltaet.no  

 


