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Beretning stortingsgruppa i 
Viken 2021 
Viken SV har tre stortingsrepresentanter fra valgdistrikter Akershus, Buskerud og Østfold: 

• Arne Nævra, Buskerud, transport- og kommunikasjonskomiteen 

• Freddy Øvstegård, Østfold, familie- og kulturkomiteen og konstitusjonskomiteen  

• Nicholas Wilkinson, Akershus, helse- og omsorgskomiteen 

 

Denne beretningen er fra 1. januar 2020 til 31. desember 2020.   

Overordnet politisk fra stortingsgruppa 

Kampen mot de økende forskjellene i makt og rikdom, kampen for klimaet og miljøet, og en grønn 

ny deal, er de viktigste sakene for SV-gruppa på Stortinget. 

Koronapandemien traff Norge i februar/mars. Stortingsgruppa har jobbet for å verne vanlige folk 

under pandemien. I forhandling med de andre partiene har vi jobbet for gode ordninger for de som 

mistet jobbene sine, som bedre sosialhjelp og dagpenger, mer ressurser til kommunene og 

sykehusene, og for å verne arbeidsplasser. Vi har valgt å delta i forhandlinger for å få faktiske 

gjennomslag, men vi ville ikke bli med på oljepakken som vil gi mange milliarder av kroner til 

oljeselskapene. 

Regjeringen mistet flertallet i februar da FrP valgte å gå ut av regjeringen. SV-gruppa jobber for å 

få flertall og bruker FrP hvis de kan støtte SVs politikk. Det er ikke vanlig å jobbe med FrP, men 

på noen saksfelt er SV og FrP enige, som Bioteknologiloven eller pensjonsforslaget.  

Alternativt statsbudsjett 2021 

Hele SVs alternativt statsbudsjettet kan du lese her. 

Hvert kapittel i linken har litt informasjon på hovedprioriteringene per saksområdet. Hele forslag til 

statsbudsjett, også omprioritering og kutt, finnes på slutten av dokumentet.  

SV har laget et klimabudsjett som viser hvordan SVs politikk og alternative budsjett vil kutte 60 

prosent av Norges utslipp innen 2030 basert på tilgjengelig informasjon om beregning av 

utslippseffekter. 

Oversikt over arbeidet fra stortingsrepresentantene 

Per representant står det litt om representantforslag, spørsmål til statsråder, komitearbeid, 

organisasjonsarbeid for SV og presse. 

• Arne Nævra, Buskerud, transport- og kommunikasjonskomiteen, er på side 2-6 

• Freddy Øvstegård, Østfold, familie- og kulturkomiteen og konstitusjonskomiteen, er på 

side 7-11 

• Nicholas Wilkinson, Akershus, helse- og omsorgskomiteen, er på side 12-16 

 

https://www.sv.no/wp-content/uploads/2020/11/SV_Statsbudsjett_2021_nett5.pdf
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Stortingsrepresentant fra Buskerud  

Arne Nævra, bosatt i Lier kommune, er SVs transportpolitiske talsperson og sitter i Transport- og 

kommunikasjonskomiteen. Med seg siste året har han hatt de politiske rådgiverne Roman 

Eliassen (første halvår) og Lise Østby (andre halvår). Arnes fraksjon har ansvaret for alt som har 

med samferdsel å gjøre i statsbudsjettet og i øvrige saker. Nå til våren skal det vedtas en ny 

Nasjonal transportplan (NTP) og den vil gi føringer for mange år framover. Den rulleres hvert 

fjerde år.   

Arne har også tatt en del av ansvaret for landbruksspørsmål (spesielt dyrevelferd) fra Torgeir og 

tematikk innen naturmangfold (bl.a. rovdyr) og arealplanlegging fra Lars.   

Arne har også sittet som nestleder i programkomiteen som har laget utkast til nytt Arbeidsprogram 

for SV for de neste fire år. Dette skal vedtas på landsmøtet i april.   

Alle innlegg Arne har holdt i salen kan du lese, se eller høre 

her: https://sok.stortinget.no/?catid=251090462&groups=G761&aid=750   

Stortingsforslag fra Arne  

Representantene kan i opposisjon ta i bruk to, viktige verktøy for å bli synlig og for å få fram saker 

og konfrontere regjeringa. Det er representantforslag (såkalt Dok8 -forslag) og spørsmål til 

statsrådene. Det kan være både muntlige og skriftlige.   

Representantforslagene fremmes gjerne sammen med noen andre SV-representanter, og noen 

ganger – om det er taktisk lurt – sammen med representanter fra andre partier.   

I året 2020 har Arne fremmet, eller vært med på 21 forslag:  

1. Representantforslag om opprydding av gruveforurensing i Folldal  

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-

publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2019-2020/dok8-201920-152s   

2. Representantforslag fra stortingsrepresentantene om å sikre bosetting av alle mennesker 

som får opphold  

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-

publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2019-2020/dok8-201920-150s   

3. Representantforslag om sterkere vern av naturen i vindkraftutbygginger  

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-

publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2019-2020/dok8-201920-143s   

4. Representantforslag om profittfri barnehage  

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-

publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2019-2020/dok8-201920-123s   

5. Representantforslag om sterkere rettigheter og trygghet for familier med store 

omsorgsbehov og familier med barn med alvorlig sykdom og funksjonsnedsettelser  

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-

publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2019-2020/dok8-201920-117s   

6. Representantforslag om utvidelse av kompensasjonsordningen for næringslivet  

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-

publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2019-2020/dok8-201920-095s   
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7. Representantforslag om fjerning av innsatsstyrt finansiering i spesialisthelsetjenesten 

under koronapandemien  

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-

publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2019-2020/dok8-201920-094s   

8. Representantforslag om transporttiltak i krisetid  

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-

publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2019-2020/dok8-201920-090s   

9. Representantforslag om større bruk av to- og trefelts veier i stedet for firefelts motorveier  

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-

publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2019-2020/dok8-201920-083s   

10. Representantforslag om å stramme inn karanteneordningen for tidligere medlemmer av 

regjeringen, statssekretærer og politiske rådgivere i regjeringsapparatet  

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-

publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2019-2020/dok8-201920-075s   

11. Representantforslag om nødvendige endringer for å kunne oppløse tvangssammenslåtte 

fylkeskommuner  

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-

publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2019-2020/dok8-201920-046s   

12. Representantforslag om tiltak for å få ned klimagassutslippene  

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-

publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2019-2020/dok8-201920-044s   

13. Representantforslag om en bindende forpliktelse for olje- og gassnæringen til å kutte 

utslipp av klimagasser  

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-

publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2019-2020/dok8-201920-043s   

14. Representantforslag om fergealternativ på E39  

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-

publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2019-2020/dok8-201920-042s   

15. Representantforslag om opphevelse av krav til helseattest for førerkort for eldre  

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-

publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2020-2021/dok8-202021-079s   

16. Representantforslag om å stille retursaker som berører barn og unge asylsøkere med lang 

oppholdstid, i bero frem til det er gjort presiseringer i regelverket om oppholdstillatelse på 

grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket  

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-

publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2020-2021/dok8-202021-070s   

17. Representantforslag om rettferdig fordeling av vaksiner, legemidler og annen teknologi i 

kampen mot covid-19  

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-

publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2020-2021/dok8-202021-069s   

18. Representantforslag om klimaomstilling  

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-

publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2020-2021/dok8-202021-061s   

19. Representantforslag om tiltak for å hindre eller begrense etablering i Norge for nye 

luftfartsselskaper som ikke følger norsk arbeidsrettslig lovgivning   

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-

publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2020-2021/dok8-202021-050s   
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20. Representantforslag om å utarbeide en ny nasjonal sykkelstrategi  

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-

publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2020-2021/dok8-202021-024s   

21. Representantforslag om å sikre at personer i alderen 0–49 år ikke skal bosettes på 

sykehjem i strid med eget ønske  

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-

publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2020-2021/dok8-202021-016s   

  
Spørsmål til statsrådene fra Arne:  

Arne har stilt til sammen 70 spørsmål til statsrådene i 2020. De fleste har naturlig nok gått 

til Samferdselsministeren, men også til ti andre ministere.   

Dette er noen av sakene Arne har stilt spørsmål om:  

• Motorveier, nedskalering, overdimensjonering osv.   

• Alle privatiseringer og anbudsreformer  

• Omorganiseringen av Statens Vegvesen, nedlegging av vegstasjoner  

• Vedlikehold av fyrstasjoner  

• Dårlig kapasitet på sovevogner på tog  

• Krisa i luftfarten og om nye kritikkverdige aktører (Wizz Air).   

• Kabotasjekjøring, sosial dumping og bedre kontroll, flere spørsmål  

• Sendrektighet ved E134 i Lier  

• Fergefri E39, mange kritiske spørsmål  

• E18, vestkorridoren, kritiske spørsmål  

• En rekke spørsmål om jernbane, bl.a. Ringeriksbanen og Østfoldbanen  

• “koronastøtte” til Flytoget  

• EUs Jernbanepakke 4  

• Redusert Hurtigrutetilbud og fergeopprør, flere spørsmål  

• Kollisjonssikkerhet i bybusser  

• Frislippet på drosjer, flere spørsmål  

• Sentralisering av Kystverkets utestasjoner  

• Til Landbruksministeren om dyrevelferd, pelsdyr, oppsamling av piggtråd med mer.  

• Til Miljøministeren om mikroplast, truete arter med mer.   

• Fiskeoppdrett i verdensarvområdet Vegaøyan  

• Naturrestaurering som motkonjunkturtiltak   

• Innsamling av plastemballasje  

• Om Norge som storimportør av isbjørnskinn, flere spørsmål   

• Utsetting av vilt for jakt  

• Sjødeponering av gruveavfall  

• Gjødsling av skog  

• Vindkraftutbygginger på land, flere spørsmål  

• Regulering av el-sparkesykler  

• Nedleggelse av Elko i Modum  

• Grøfting av myrer  

• Klimagassutslipp ved bygging av samferdselsprosjekter  

• Skrantesjuke på villrein  

• Kompensasjon/dekning av optikerutgifter til barn  
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Viktige saker som SV markerer seg på i Transport- og 
kommunikasjonskomiteen og utad  

SV står stort sett aleine mot “røkla” i denne komiteen. Mdg og Rødt er jo ikke representert, og 

dermed vil alle de sterke miljøargumentene komme fra SV. Det betyr at vi stemmer imot og 

foreslår alternativer til de største miljøfiendtlige motorveisatsingene som vi slett ikke mener det er 

behov for. Vi har markert oss sterkt for nedskalering av veiene.   

SV er fullstendig imot det miljøfiendtlige og pengesløsende prosjektet Fergefri E39 på Vestlandet. 

SV vil bl.a. bruke pengene på de smale og farlige veiene mellom fergene i stedet. Vi vil bruke 

penger på å utbedre, rette ut og rassikre veiene i distriktet. Arnes slagord, som er gjentatt gang 

etter gang fra talerstolen er: “Vi skal bygge langt og trygt – ikke bredt og dyrt”.  

SV har frontet at vi skal bygge moderne, tospora jernbane før motorveier i de største korridorene, 

for eksempel E18 og E39 til Kristiansand og Stavanger. Vi vil ikke ha firefelts motorvei samtidig 

med Ringeriksbanen. SV vil skalere veiene etter behov – etter at jernbane er bygd.  

“SV er jernbanepartiet” - sier Arne fra talerstolen til stadighet. Derfor har vi også overført rundt to 

milliarder fra motorveier til jernbane i vårt alternative budsjett for i år. VI er også det eneste partiet 

i komiteen som ønsker en ny høyhastighetsutredning for tog mellom de største byene våre.   

Vi har jobbet tett på Jernbaneforbundet og Lokmansforbundet mot anbudshysteriet på jernbanen, 

og den vanvittige oppdelingen av selskaper som skal logre for New Public Management på 

sektoren. Nå skal det kjøpes og selges tjenester til hverandre. Og det skal konkurreres. Gjerne 

med utenlandske operatører på norske skinner.  

Sammen med jernbaneorganisasjonene og Nei til EU har SV virkelig fått markert seg mot EUs 

fjerde jernbanepakke som gjør det obligatorisk å konkurranseutsette norske jernbanestrekninger 

gjennom anbud. Da er det ingen vei tilbake ved et regjeringsskifte heller. SV fikk med seg et 

flertall for å be høyesterett om uttalelse i saken, som nå ligger i Transportkomiteen.   

SV har også vært sentral i protesten mot frislippet i drosjenæringa, og vi har fått stor respekt i 

Taxiforbundet. Frp har ingen støtte igjen i deres tidligere bastion. Litt av det samme er tilfellet 

mht. kontroll av kabotasjekjøring i Norge, dvs. utenlandske vogntog på oppdrag her til lands. Her 

er det jo avdekket mange tilfeller av sosial dumping. Her har Arne jobbet tett med 

Lastebileierforbundet (NLF), Yrkestransportforbundet (YTF), Fellesforbundet og det nye 

Transport- og logistikkforbundet. SV fikk en stor seier med et flertall for at det nå skal innføres et 

digitalt transportregister i Norge.   

Organisasjonsbygging  

Arne har vært en av de representantene som har reist rundt mest i SV-Norge. Han har reist til 

mange lokallag – fra Kristiansand til Svalbard (der han fikk på beina SVs nordligste lokallag). Han 

har holdt utallige foredrag og filmkvelder om naturmangfold på åpne møter med SV-lag som 

arrangør. Han har også samtidig hatt interne SV-møter og lokale medieutspill der det har vært 

mulig.   

Det er ingen hemmelighet at Arne er en av dem som sterkest har frontet motstand mot landbasert 

vindkraft i partiet sentralt, og han har besøkt mange av lokallagene som er sterkest berørt og der 

motstanden har vært størst.   
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Besøkene til lokallagene fikk jo en brå slutt med pandemien, og 2020 ble et trist år for fysiske, 

nære møter. Men Arne har gjennomført mange videomøter med lokallag og fylker og en del 

temamøter om samferdsel - med Jernbanepakke 4 fra EU og tap av naturmangfold. 

Åpne webinar har vært holdt på naturmangfold og dyrevelferd.   

Medieoppmerksomhet  

Det er ikke lett å få rikspolitisk interesse for samferdselssaker, selv om det forvaltes utallige 

milliarder på budsjettet. Mye skyldes vel stor enighet mellom de største partiene. Det flyttes bare 

småpenger mellom Ap og H for eksempel, slik det framgår av alternativt budsjett.   

Men en del av sakene ovenfor har vi nok fått markert SV på, og det er flott at SV igjen har hatt en 

representant i Transportkomiteen. Dette var jo en så viktig komite, mente Hanna Kvanmo, at hun 

måtte sitte der sjøl - i fire perioder!   

Lokalt har en representant fra Buskerud 7-8 lokalaviser å forholde seg til. Når det ikke er særlig 

populært å sende innspill og innlegg til flere aviser, er det begrenset hvor ofte en er synlig i 

samme lokalavis. Men Arne har prøvd å tenke systematisk på utspill i de største: Ringerikes Blad, 

Laagendalsposten, Hallingdølen og Drammens Tidende. I Drammens Tidende har han hatt faste 

kronikker – omtrent hver femte uke i 2020.   

I lokale medieutspill har det dreid seg mye om lokal tilpasning av sentrale saker, men også de helt 

lokale- som er prioritert i fylkesprogrammet:  

• E 134 Lier  

• Ringeriksbanen  

• Skrantesjuka på Hardangervidda (og Nordfjella)  

• Hyttebygging, arealødeleggelser  

• Vern av dyrka mark  

• Kritikk av Elkos nedleggelse (Modum)  

• Grønn, ny Deal-satsinga – med Kongsberg som utgangspunkt  

• Bruk av ledig kapasitet på Flytoget til pendlere mellom Drammen og Oslo  

• Ta i bruk lokaltog og stasjonene på Randsfjordbanen igjen  

• Kritikk av “koranskoler” i Drammen  

• Saker omkring bymiljø og Buskerudbyen   

• Pluss mange saker som ikke huskes...   
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Stortingsrepresentant fra Østfold 

Freddy André Øvstegård fra Sarpsborg er innvalgt på Stortinget for Østfold SV. Han er medlem av 

familie- og kulturkomiteen, og kontroll- og konstitusjonskomiteen. 

Som medlem i familie- og kulturkomiteen er Freddy talsperson for SV på en rekke forskjellige 

områder, fra likestilling, familiepolitikk, barnevern, barnefattigdom, kultur, medier, idrett og 

frivillighet, for å nevne noe. Kontroll- og konstitusjonskomiteen er ikke en vanlig fagkomité som de 

andre stortingskomiteene, men organet som arbeidet med stortingets kontrollfunksjon av 

regjeringen samt med grunnlovsspørsmål. 

Alle innlegg Freddy har holdt i salen i 2020 kan du lese, se eller høre her. 

Stortingsforslag fra Freddy 

Representantene kan i opposisjon ta i bruk to, viktige verktøy for å bli synlig og for å få fram saker 

og konfrontere regjeringa. Det er representantforslag (såkalt Dok8 -forslag) og spørsmål til 

statsrådene. Det kan være både muntlige og skriftlige.   

Representantforslagene fremmes gjerne sammen med noen andre SV-representanter, og noen 

ganger – om det er taktisk lurt – sammen med representanter fra andre partier.   

I året 2020 har Freddy fremmet, eller vært med på 27 representantforslag, i kronologisk 

rekkefølge:  

 

1. Oppheving av tvangssammenslåtte fylker, inkludert Viken. 

2. Reversering av urettferdige velferdskutt. 

3. Krav om utlevering av referat fra møte mellom arbeidsminister Anniken Hauglie og 

Nav-direktør Sigrun Vågeng i forbindelse med trygdeskandalen, sammen med Ap og 

Senterpartiet. 

4. Sikre at barn som har vært utsatt for svikt av det offentlige får lik tilgang på erstatning 

uavhengig av hvilken kommune de bor i. 

5. Sikre politiressurser til arbeidet mot voldtekt og vold i nære relasjoner. 

6. Strengere regler for etterlønn til politikere. 

7. Innstramming av karantenereglene for tidligere statsråder, statssekretærer og politiske 

rådgivere i regjeringen. 

8. Oppfølging av uriktige straffedømte asylsøkere på tilsvarende måte som i Nav-

sakene. 

9. Tydeliggjøring av folketrygdlovens regler og forpliktelser etter internasjonale avtaler. 

10. Styrking og utviding av ordningen med gratis rettshjelp til ofre for trygdeskandalen. 

11. Sikre hensynet til barnets beste i utvisningssaker. 

12.  Sikre omsorgspenger til foreldre som ikke jobbe på grunn hjemmeværende barn som 

følge av pandemien. 

13. Utsettelse av rivning av Y-blokka til retten har behandlet saken ferdig. 

14. Profittfri barnehage. 

15. Tiltak mot etnisk profilering i politiet. 

16. Utvide ordningen med barneomsorgsattest. 

https://sok.stortinget.no/?catid=251090523&groups=G761%2BG336&aid=120&l=no&Tidsperiode=2020-DD
https://ra.essens.no/queryservices-ng/redirect?udid=MA-S2-1580304949-AARKHEJ&cid=1885&qid=1610624568_sNBxM1&aid=100&rankd=7
https://ra.essens.no/queryservices-ng/redirect?udid=MA-S2-1580308001-PEV47GF&cid=1885&qid=1610624568_sNBxM1&aid=100&rankd=6
https://ra.essens.no/queryservices-ng/redirect?udid=MA-S2-1580387641-ISNVQQW&cid=1885&qid=1610624568_sNBxM1&aid=100&rankd=5
https://ra.essens.no/queryservices-ng/redirect?udid=MA-S2-1580387641-ISNVQQW&cid=1885&qid=1610624568_sNBxM1&aid=100&rankd=5
https://ra.essens.no/queryservices-ng/redirect?udid=MA-S2-1580387641-ISNVQQW&cid=1885&qid=1610624568_sNBxM1&aid=100&rankd=5
https://ra.essens.no/queryservices-ng/redirect?udid=MA-S2-1581430556-6C40HD0&cid=1885&qid=1610624568_sNBxM1&aid=100&rankd=4
https://ra.essens.no/queryservices-ng/redirect?udid=MA-S2-1581430556-6C40HD0&cid=1885&qid=1610624568_sNBxM1&aid=100&rankd=4
https://ra.essens.no/queryservices-ng/redirect?udid=MA-S2-1581598471-GBAETS8&cid=1885&qid=1610624568_sNBxM1&aid=100&rankd=3
https://ra.essens.no/queryservices-ng/redirect?udid=MA-S2-1582644351-J0372KZ&cid=1885&qid=1610624568_sNBxM1&aid=100&rankd=2
https://ra.essens.no/queryservices-ng/redirect?udid=MA-S2-1582722352-VW2EAYE&cid=1885&qid=1610624568_sNBxM1&aid=100&rankd=1
https://ra.essens.no/queryservices-ng/redirect?udid=MA-S2-1582722352-VW2EAYE&cid=1885&qid=1610624568_sNBxM1&aid=100&rankd=1
https://ra.essens.no/queryservices-ng/redirect?udid=MA-S2-1582810557-1RZ0YGC&cid=1885&qid=1610625091_IbQpYZ&aid=100&rankd=20
https://ra.essens.no/queryservices-ng/redirect?udid=MA-S2-1582810557-1RZ0YGC&cid=1885&qid=1610625091_IbQpYZ&aid=100&rankd=20
https://ra.essens.no/queryservices-ng/redirect?udid=MA-S2-1582807745-DLTZJF4&cid=1885&qid=1610625091_IbQpYZ&aid=100&rankd=19
https://ra.essens.no/queryservices-ng/redirect?udid=MA-S2-1582816098-391PQ4H&cid=1885&qid=1610625091_IbQpYZ&aid=100&rankd=18
https://ra.essens.no/queryservices-ng/redirect?udid=MA-S2-1588173818-OTYW888&cid=1885&qid=1610625091_IbQpYZ&aid=100&rankd=17
https://ra.essens.no/queryservices-ng/redirect?udid=MA-S2-1588694878-ALOFD51&cid=1885&qid=1610625091_IbQpYZ&aid=100&rankd=16
https://ra.essens.no/queryservices-ng/redirect?udid=MA-S2-1588694878-ALOFD51&cid=1885&qid=1610625091_IbQpYZ&aid=100&rankd=16
https://ra.essens.no/queryservices-ng/redirect?udid=MA-S2-1589291331-P3C7QPL&cid=1885&qid=1610625091_IbQpYZ&aid=100&rankd=15
https://ra.essens.no/queryservices-ng/redirect?udid=MA-S2-1591803217-V3CRXC3&cid=1885&qid=1610625091_IbQpYZ&aid=100&rankd=14
https://ra.essens.no/queryservices-ng/redirect?udid=MA-S2-1591972560-37ZDYLE&cid=1885&qid=1610625091_IbQpYZ&aid=100&rankd=13
https://ra.essens.no/queryservices-ng/redirect?udid=MA-S2-1592396815-30OUCIE&cid=1885&qid=1610625091_IbQpYZ&aid=100&rankd=12
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17. Sette i gang en norsk offentlig utredning om seksuell trakassering. 

18. Styrke rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne gjennom å inkorporere 

CRPD i menneskerettsloven. 

19. Reversere kutt og innstramninger i ordningen med arbeidsavklaringspenger. 

20. Styrke retten til heltid. 

21. Krafttak for likelønn. 

22. Sikre likeverdige og gode rehabiliteringstjenester i hele landet. 

23. Innføre mer medvirkning for barna i barnevernet. 

24. Sørge for en offentlig beklagelse og erstatningsordning for transpersoner som har 

gjennomgått irreversibel sterilisering, og innføring av tredje juridisk kjønnskategori. 

25. Tiltak for klimaomstilling. 

26. Stille retursaker som berører barn og unge asylsøkere med lang oppholdstid, i bero 

frem til det gjort presiseringer i regelverket om oppholdstillatelse på grunn av sterke 

menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til landet, Mustafa-saken. 

27. Å lage en nasjonal leselyststrategi. 

 

Spørsmål til statsrådene fra Freddy:  

Freddy har stilt 37 spørsmål til statsrådene i 2020. Dette gjelder ikke såkalte «kontrollspørsmål» 

fra kontrollkomiteen. Spørsmålene er ofte på bakgrunn av saker som spilles inn fra medlemmene i 

Østfold, samarbeidende organisasjoner, og fadderlaget Vestfold og Telemark, samt flere 

spørsmål til utenriksministeren om internasjonale saker. Alle spørsmålene fra 2020 finner du her. 

 

Dette er noen av sakene Freddy har stilt spørsmål om: 

• Menneskerettighetene til kurderne i Tyrkia, og nødhjelp til de kurdiske områdene i Syria. 

• Negativ sosial kontroll på kristne privatskoler 

• Hvor det blir av forbudet mot konverteringsterapi 

• Bemanningen i barnevernet. 

• Det psykisk helsetilbudet i Østfold 

• Om krisehjelpen til kriserammede bedrifter i kultursektoren. 

• Om inkluderingen av personer med nedsatt funksjonsevne 

• Om finansiering av dansekunsten 

• Om profitt i velferden, utvalget som kartlegger pengestrømmene i offentlig finansiert 

velferd 

• Om finansieringen av de små håndverkskolene som Plus-skolen i Fredrikstad. 

• Om fedre som har ikke har fått foreldrepenger som de har krav på 

• Om å gi foreldre flere omsorgsdager når barnehager og skoler blir stengt som følge av 

lokale smitteutbrudd, som i Indre Østfold høsten 2020.  

• Juridisk status for foreldre i regnbuefamilier. 

• Black Lives Matter og rasisme. 

• Oppgradering av gummigranulatbaner til grønne løsninger for idrettslag. 

• Tilbudet til sårbare barn og unge under pandemien og nedstengningen. 

• Om finansering av arbeidet med kulturminner og fartøyvern i fylkeskommunene. 

• Om anbudsregimet i barnevernet, sentre for foreldre og barn, enkeltbarn på anbud. 

• Om menneskerettighetssituasjonen i Saudi Arabia, særlig kvinnerettsaktivister.  

• Om rivningen av Y-blokka. 

https://ra.essens.no/queryservices-ng/redirect?udid=MA-S2-1592408061-JUKFW7I&cid=1885&qid=1610625091_IbQpYZ&aid=100&rankd=11
https://ra.essens.no/queryservices-ng/redirect?udid=MA-S2-1601906897-NZLQXJM&cid=1885&qid=1610625091_IbQpYZ&aid=100&rankd=10
https://ra.essens.no/queryservices-ng/redirect?udid=MA-S2-1601906897-NZLQXJM&cid=1885&qid=1610625091_IbQpYZ&aid=100&rankd=10
https://ra.essens.no/queryservices-ng/redirect?udid=MA-S2-1602252855-UVAY89Q&cid=1885&qid=1610625091_IbQpYZ&aid=100&rankd=9
https://ra.essens.no/queryservices-ng/redirect?udid=MA-S2-1603447996-7TLOS31&cid=1885&qid=1610625091_IbQpYZ&aid=100&rankd=8
https://ra.essens.no/queryservices-ng/redirect?udid=MA-S2-1603464178-QNEHH74&cid=1885&qid=1610625091_IbQpYZ&aid=100&rankd=7
https://ra.essens.no/queryservices-ng/redirect?udid=MA-S2-1604402546-EVIF8SP&cid=1885&qid=1610625091_IbQpYZ&aid=100&rankd=6
https://ra.essens.no/queryservices-ng/redirect?udid=MA-S2-1605020231-OQ5XK8J&cid=1885&qid=1610625091_IbQpYZ&aid=100&rankd=5
https://ra.essens.no/queryservices-ng/redirect?udid=MA-S2-1602773304-ZMVHXE8&cid=1885&qid=1610625091_IbQpYZ&aid=100&rankd=4
https://ra.essens.no/queryservices-ng/redirect?udid=MA-S2-1602773304-ZMVHXE8&cid=1885&qid=1610625091_IbQpYZ&aid=100&rankd=4
https://ra.essens.no/queryservices-ng/redirect?udid=MA-S2-1606319955-TGAS8RB&cid=1885&qid=1610625091_IbQpYZ&aid=100&rankd=3
https://ra.essens.no/queryservices-ng/redirect?udid=MA-S2-1606822721-XXV9CPW&cid=1885&qid=1610625091_IbQpYZ&aid=100&rankd=2
https://ra.essens.no/queryservices-ng/redirect?udid=MA-S2-1606822721-XXV9CPW&cid=1885&qid=1610625091_IbQpYZ&aid=100&rankd=2
https://ra.essens.no/queryservices-ng/redirect?udid=MA-S2-1606822721-XXV9CPW&cid=1885&qid=1610625091_IbQpYZ&aid=100&rankd=2
https://ra.essens.no/queryservices-ng/redirect?udid=MA-S2-1607429549-ADU5IY5&cid=1885&qid=1610625091_IbQpYZ&aid=100&rankd=1
https://sok.stortinget.no/?catid=251090156&groups=G762%2BG0157&aid=120&l=no&Tidsperiode=Siste%20%C3%A5r
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Arbeidet i familie- og kulturkomiteen 

På familieområdet har prioriterte saker i 2020 vært: 

Trygg oppvekst for alle barn, særlig bemanning, profitt og medvirkning i barnevernet. 

Feministisk frihet, overgrep og trakassering og frigjøring fra negativ sosial kontroll. 

Likestilling i familie og arbeidsliv, særlig likelønn, likestilt familiepolitikk og bedre tid og råd for 

vanlige familier. 

Antirasisme og kamp mot diskriminering, inkludert skeives frihet. 

Forbrukerpolitikk for mer sirkulær økonomi.  

Grunnet koronapandemien og nedstengningen har Freddy særlig jobbet med tilbudet for sårbare 

barn, vold i nære relasjoner og likestillingskonsekvensene av krisa, gjennom møter, forslag til 

krisepakkene som har blitt behandlet i Stortinget (hvor vi også flikk flere gjennomslag for bedre 

tilbud til disse gruppene) og flere medieutspill. 

På kulturområdet har prioriterte saker i 2020 vært: 

Rikt og variert kulturliv for de mange, inkludert den kulturelle grunnmuren (kulturskole, bilbiotek, 

fritidsklubber), mangfoldig og feministisk kulturpolitikk og nei til privatisering av kulturpolitikken. 

Ytringsfrihet og mediemangfold. 

Arbeidsvilkår for trygghet og selvstendighet for kunstnere og kulturarbeidere. 

Koronapandemiens økonomiske konsekvenser har vært kanskje størst i kulturlivet, i tillegg til 

uteliv og reiseliv. Derfor har det aller meste av det kulturpolitiske arbeidet i 2020 vært krisehjelp til 

kunstnerne, bedriftene og institusjonene i kultursektoren, frivilligheten og mediesektoren, gjennom 

møter, forslag til krisepakkene som Stortinget har behandlet (med mange viktige gjennomslag) og 

mange medieutspill. 

 

Arbeidet i kontroll- og konstitusjonskomiteen 

Trygdeskandalen som ble offentlig kjent høsten 2019 preget mediebildet og stortingsarbeidet til 

Freddy fra den høsten, og nådde sitt høydepunkt under kontrollhøringen om saken i januar 2020, 

og SVs mistillitsforslag mot daværende arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Også i tiden 

etter, blant annet gjennom behandlingen av granskingsutvalgets rapport, har denne saken preget 

årets arbeid.  

Andre viktige saker Freddy har arbeidet særlig med i kontrollkomiteen i 2020 er åpningen av 

barentshavet sørøst for oljevirksomhet, PSTs ulovlige overvåkning av flypassasjerer og 

behandlingen av Sivilombudsmannens særskilte rapport om isolasjon i norske fengsler.  

Den 31. september var frist for å sette frem forslag til endringer av Grunnloven denne 

stortingsperioden, som vil bli behandlet av Stortinget i neste periode. Freddy har koordinert 

arbeidet med SVs grunnlovsforslag, og laget en del forslag selv.  Særlig om deltakerdemokrati. 

Disse grunnlovsforslagene fremmet Freddy, alene, sammen med andre SV-representanter, eller 

med representanter fra andre partier: 

• Innføring av folkeforslag og folkeavstemninger nedenifra 
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• Grunnlovfeste retten til bolig 

• 16 års stemmerettsalder 

• Grunnlovsfeste allemannsretten 

• Kortere «sommerferie» for Stortinget 

• Om samenes status som Norges urfolk 

• Om antall valgdistrikter 

 

Grunnlovsforslag fremmet fra andre SV-representanter, som Freddy har bistått: 

• Avskaffe monarkiet, innføre republikk 

• Folket skal eie havet og viltlevende marine ressursene 

• Forbud mot atomvåpen på norsk jord. 

• Krav om stortingsbehandling av å gå til krig. 

• Grunnlovsfestet jordvern 

• Fullføre skillet med staten og den norske kirke 

 

I tillegg har noen representanter vært med på enkelte andre grunnlovsforslag som andre partier 

har tatt initiativ til. 

 

Arbeidet med Østfoldsaker 

Freddy har jobbet med en rekke store og små Østfoldsaker. Her er et utvalg. 

• Tatt kampen for reversering av tvangssammenslåingen av fylkene til Viken, gjennom 

representantforslag og utspill i forbindelse med FrPs utgang fra regjering og SV og MdGs 

utgang fra fylkesråd. 

• Jernbanesaken. I 2020 gikk samferdselsminister Hareide ut og delvis avlyste 

dobbeltsporutbyggingen gjennom hele Østfold, intercityprosjektet. Freddy jobbet med 

saken blant annet gjennom flere medieutspill. 

«Frykter sidespor til Sarpsborg» - Redaksjonelt oppslag i Sarpsborg Arbeiderblad, 23. 

oktober 

«Tidenes togsvik mot Østfold» - Innlegg på trykk i Fredrikstad Blad og flere Østfoldaviser, 

12. oktober 

«Frykter kaos på Østfoldbanen» Fellesutspill med de andre Viken og Oslo-

representantene fra SV, Østfold-varianten i Moss Dagblad/Dagsavisen 29. september 

• Utelivsbransjen i Nedre Glomma-regionen er blant de mange som er særlig hardt rammet 

av koronakrisas økonomiske konsekvenser. Freddy møtte representanter for bransjen i 

Fredrikstad i desember, med påfølgende oppslag i Sarpsborg Arbeiderblad. 

• Freddy besøkte blant andre Dynatec i Askim på høsten for å sette fokus på grønn industri 

i Østfold, med oppslag i Smaalenene i etterkant. 

• Freddy tok opp situasjonen for de små håndtverkskolene i samarbeid med 

fylkestingsgruppa i Viken, inkludert Plus-skolen i Fredrikstad og Møbelsnekkerskolen i 

Mysen, i spørsmål og debatt i Stortinget. 

• Freddy engasjerte seg i saken der fire sykepleiere på Sykehuset i Østfold ble saksøkt av 

arbeidsgiver for å kreve rett til heltid, blant annet gjennom appell på markering og tv-

innslag. 

https://www.nrk.no/norge/rodgronn-strid-i-storfylket_-_-sp-velger-motorvei-over-opplosning-av-viken_-sier-sv-1.15137522?fbclid=IwAR3Fui-YdLL3EYdLJljOVizXtLyA9dDtk1DBgh8L2fOEHppBrfYAPV0vQsM
https://www.nrk.no/norge/rodgronn-strid-i-storfylket_-_-sp-velger-motorvei-over-opplosning-av-viken_-sier-sv-1.15137522?fbclid=IwAR3Fui-YdLL3EYdLJljOVizXtLyA9dDtk1DBgh8L2fOEHppBrfYAPV0vQsM
https://www.sa.no/frykter-sidespor-til-sarpsborg-krever-to-tog-i-timen/s/5-46-961543?key=2020-10-23T13%3A51%3A46.000Z%2Fretriever%2F8b0b5750c36f58e8cecf9c743179ba2e36376a60&fbclid=IwAR1lKNHyZNZONyAnOBe8pdJuU5qWqSEKr-Ya2Ae88E2NxFtoKTlpBWPDK2w
https://www.sa.no/frykter-sidespor-til-sarpsborg-krever-to-tog-i-timen/s/5-46-961543?key=2020-10-23T13%3A51%3A46.000Z%2Fretriever%2F8b0b5750c36f58e8cecf9c743179ba2e36376a60&fbclid=IwAR1lKNHyZNZONyAnOBe8pdJuU5qWqSEKr-Ya2Ae88E2NxFtoKTlpBWPDK2w
https://www.f-b.no/tidenes-togsvik-mot-ostfold/o/5-59-2016807?key=2020-10-12T16%3A47%3A24.000Z%2Fretriever%2F0079e8981a38b35742a279a4c52cd78e294f688e&fbclid=IwAR1fKB0mSNlmhKL8YQiDLMxHEajJGW_UwjyOFrVCARoCHl_-Gi10xcmee80
https://www.f-b.no/tidenes-togsvik-mot-ostfold/o/5-59-2016807?key=2020-10-12T16%3A47%3A24.000Z%2Fretriever%2F0079e8981a38b35742a279a4c52cd78e294f688e&fbclid=IwAR1fKB0mSNlmhKL8YQiDLMxHEajJGW_UwjyOFrVCARoCHl_-Gi10xcmee80
https://www.dagsavisen.no/moss/dette-frykter-sv-vil-skje-hvis-bremsene-settes-pa-i-jernbaneutbyggingen-1.1780072?fbclid=IwAR0dVwZrC7ldB0Wdbvoj_K1D1dC2jsGRlu60JtIK7er0ClZJwFk5eqsbJUw
https://www.dagsavisen.no/moss/dette-frykter-sv-vil-skje-hvis-bremsene-settes-pa-i-jernbaneutbyggingen-1.1780072?fbclid=IwAR0dVwZrC7ldB0Wdbvoj_K1D1dC2jsGRlu60JtIK7er0ClZJwFk5eqsbJUw
https://www.smaalenene.no/vil-hente-hjem-produksjon-fra-kina-til-indre-ostfold-vil-satse-pa-bedrifter-som-dynatec/s/5-38-908334?key=2020-11-19T14%3A17%3A00.000Z%2Fretriever%2Fd1ae9fdff3a209a6cb8b13aaf29f69db1f1dbc3b&fbclid=IwAR2oD7ocAV4foSEvLmAw3f6WeIw9Sq1sf8F9WthpRdDr0XHnVCOGXxmBd9Q&session=b3f91198-a1e3-4d98-88f3-6a6bf3f77049
https://ra.essens.no/queryservices-ng/redirect?udid=MA-S2-1600334157-80X7EPC&cid=1885&qid=1610630293_KmPPjK&aid=120&rankd=15
https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oslo-og-viken/202009/DKOV98091520/avspiller?fbclid=IwAR0dVwZrC7ldB0Wdbvoj_K1D1dC2jsGRlu60JtIK7er0ClZJwFk5eqsbJUw
https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oslo-og-viken/202009/DKOV98091520/avspiller?fbclid=IwAR0dVwZrC7ldB0Wdbvoj_K1D1dC2jsGRlu60JtIK7er0ClZJwFk5eqsbJUw
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• Utspill om at stadig færre unge får råd til bolig i Sarpsborg, i Sarpsborg Arbeiderblad. 

• Utspill og spørsmål om å utvide antall omsorgsdager som følge av lokal nedstengning, i 

Smaalenene.  

  

Organisasjonsbygging  

Nedstengningen på våren, og smitteutbruddene i Østfold på høsten, begrenset muligheten for å 

reise i Østfold. En planlagt fylkesturné til alle lokallaga på høsten ble redusert til et gårdsbesøk i 

Våler, dagsbesøk i Indre Østfold, og en møteserie i Fredrikstad. 

 

Blant annet som følge av den minska fysiske kontakten tok Freddy initiativ til et fast digitalt møte 

med lokallagslederne og Østfolds medlemmer i Viken-fylkesstyret, hver måned fra høsten av. I 

tillegg har Freddy holdt og bidratt til digitale webinarer og møter nasjonalt og lokalt, og arrangert 

digital spørretime for medlemmene i Østfold. 

 

Freddy har deltatt i arrangereringen av Viken SV-skolen, som er organisatorisk skolering over 

flere samlinger, sammen med de andre stortingsrepresentantene fra Viken. Der er flere 

medlemmer fra Østfold med som elever. 

 

Før pandemien, i februar 2020, besøkte Freddy Tyrkias hovedstad Ankara sammen med en 

delegasjon fra SV for å forsterke båndene våre til det prokurdiske venstresidepartiet HDP, i 

forbindelse med deres partikongress.  

 

Medieoppmerksomhet  

I 2020 ble Freddy Øvstegård ble nevnt 1 327 ganger, i mediene i 2020 (fra Retreiver-søk).  
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Stortingsrepresentant fra Akershus 

Nicholas Wilkinson er SVs helsepolitisk talsperson og har hovedansvaret for sykehusene, 

kommunehelsetjenesten, eldreomsorg, bemanning, rus, psykisk helsevern, legemidler, folkehelse 

og det meste annet som er helserelatert.  

Alle innlegg som er holdt i stortingssalen, kan du lese og se her. 

Stortingsforslag fra Nicholas  

I opposisjon er en av de viktigste påvirkningsmulighetene å fremme representantforslag. Nicholas 

har fremmet 38 representantforslag i 2020. Flere av forslagene er fremmet sammen med andre 

SV-representanter eller representanter fra andre partier. 

I året 2020 har Nicholas fremmet, eller vært med på 27 representantforslag, i kronologisk 

rekkefølge:  

1. Rette opp urettferdige helsekutt 

2. Styrkede abortrettigheter 

3. Nødvendig endringer for å kunne oppløse tvangssammenslåtte fylkeskommuner 

4. Rette opp urettferdige velferdskutt 

5. En bindende forpliktelse for olje- og gassnæringen til å kutte utslipp av klimagasser 

6. Tiltak for å få ned klimagassutslippene 

7. Etterlønnsavtaler for politikere – like rettigheter for kong Salomo og Jørgen hattemaker 

8. Å stramme inn karanteneordningen for tidligere medlemmer av regjeringen, 

statssekretærer og politiske rådgivere i regjeringsapparatet  

9. Fjerning av innsatsstyrt finansiering i spesialisthelsetjenesten under koronapandemien  

10. Nasjonal produksjon av legemidler og medisinsk utstyr (StatMed) 

11. Å sikre omsorgspenger til foreldre som må jobbe mindre på grunn av reduserte 

åpningstider i barnehagene og SFO 

12. Straff for påvirkning til trygdemisbruk 

13. Begrensning av regjeringens fullmakter i smittevernloven 

14. Sterkere rettigheter og trygghet for familier med store omsorgsbehov og familier med barn 

med alvorlig sykdom og funksjonsnedsettelser  

15. Et reelt likestilt og universelt utformet samfunn 

16. Sikring av lokalt tilstedeværende politi i Oslo 

17. Etnisk profilering 

18. Å utvide barneomsorgsattesten  

19. Et vaksineringsprogram for voksne og risikogrupper for å minimere smitte og styrke 

folkehelsen  

20. Å sikre bosetting av alle mennesker som får opphold 

21. Å inkorporere FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne 

(CRPD) i menneskerettsloven 

22. Å sikre at personer i alderen 0-49 år ikke skal bosettes på sykehjem i strid med eget 

ønske 

23. Å gi folk tryggheten tilbake i ordningen med arbeidsavklaringspenger 

24. Å fjerne de uverdige og kunstige begrensningene på stomiutstyr 

25. Lovfestet krav om logoped i kommunene, slik at alle får den språkhjelpen de trenger 

26. Å styrke retten til heltid 

27. Et krafttak for likelønn  

https://sok.stortinget.no/?catid=251090670&groups=G761&aid=750
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2019-2020/dok8-201920-047s
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2019-2020/dok8-201920-045s
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2019-2020/dok8-201920-046s
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2019-2020/dok8-201920-048s
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2019-2020/dok8-201920-043s
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2019-2020/dok8-201920-044s
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2019-2020/dok8-201920-076s
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2019-2020/dok8-201920-075s
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2019-2020/dok8-201920-075s
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2019-2020/dok8-201920-094s
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2019-2020/dok8-201920-098s
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2019-2020/dok8-201920-100s
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2019-2020/dok8-201920-100s
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2019-2020/dok8-201920-099s
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2019-2020/dok8-201920-109s
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2019-2020/dok8-201920-117s
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2019-2020/dok8-201920-117s
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2019-2020/dok8-201920-118s
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2019-2020/dok8-201920-128s
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2019-2020/dok8-201920-129s
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2019-2020/dok8-201920-136s
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2019-2020/dok8-201920-146s
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2019-2020/dok8-201920-146s
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2019-2020/dok8-201920-150s
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2020-2021/dok8-202021-003s
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2020-2021/dok8-202021-003s
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2020-2021/dok8-202021-016s
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2020-2021/dok8-202021-016s
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2020-2021/dok8-202021-019s
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2020-2021/dok8-202021-020s
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2020-2021/dok8-202021-036l
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2020-2021/dok8-202021-038s
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2020-2021/dok8-202021-042s
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28. Å sikre likeverdige og gode rehabiliteringstjenester i hele landet 

29. Å sikre hjelpestønad for barn under langvarige sykehusopphold 

30. Helsehjelp til alle i Norge, også til papirløse migranter samt tilreisende EØS-borgere uten 

helsetrygdkort 

31. Mer medvirkning i barnevernet 

32. En offentlig beklagelse og erstatningsordning for transpersoner som har gjennomgått 

irreversibel sterilisering, og forslag om en tredje juridisk kjønnskategori 

33. En nasjonal hørselsplan 

34. Klimaomstilling 

35. Rettferdig fordeling av vaksiner, legemidler og annen teknologi i kampen mot covid-19 

36. Å utvikle Ullevål sykehus og sikre innbyggere i Oslo gode sykehustilbud med nok 

kapasitet 

37. Et julebidrag til arbeidsløse 

38. Opphevelse av krav til helseattest for førerkort for eldre  

 

Nicholas har fremmet seks Grunnlovsforslag sammen med andre SV-representanter eller 

representanter fra andre partier: 

1. Å fullføre skillet mellom staten og Den norske kirke 

2. Rett til tilfredsstillende levestandard og helse 

3. Rett til bolig 

4. Folkeforslag og folkeavstemninger 

5. Mer åpenhet om norsk krigsdeltakelse i utlandet 

6. Forbud mot atomvåpen på norsk jord 

Spørsmål fra Nicholas  

Nicholas har fremmet 64 spørsmål i 2020. Flere spørsmål er tatt opp på vegne av medlemmer og 

lokallag i Akershus, eller fra andre deler av landet. Nicholas lister ikke opp alle spørsmål han har 

stilt. Alle spørsmålene kan leses her. 

Noen saker som Nicholas har stilt spørsmål om: 

• Kontrollspørsmål om helsesaker som følge av koronapandemien som for eksempel 

karanteneunntakene for utenlandske arbeidere, legemiddelmangel, penger til psykisk 

helsevern, testkapasitet, osv 

• Faglige rettigheter i helsesektoren  

• Tidlig ultralyd og NIPT for gravide kvinner 

• Kvinnesykdommer som vulvodyni eller lipødem 

• Psykisk helsevern under korona  

• Hjemmelekser og fysisk aktivitet i skolene 

• Rusbehandling 

• Personrettigheter og informasjonssikkerhet i helsesektoren 

• Rehabilitering 

• Vaksiner og legemiddelmangel 

• Antibiotikaresistens 

• Prisen for helsehjelp som for eksempel stomi, eller krise- og incestsenter. 

• Akson og og konsulentbruk i E-helsedirektoratet 

• Politiets beredskapssenter og støy 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2020-2021/dok8-202021-043s
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2020-2021/dok8-202021-044s
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2020-2021/dok8-202021-046s
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2020-2021/dok8-202021-046s
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2020-2021/dok8-202021-052s
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2020-2021/dok8-202021-025s
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2020-2021/dok8-202021-025s
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2019-2020/dok8-201920-133s
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2020-2021/dok8-202021-061s
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2020-2021/dok8-202021-069s
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2020-2021/dok8-202021-072s
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2020-2021/dok8-202021-072s
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2020-2021/dok8-202021-076s
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2020-2021/dok8-202021-079s
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=80280
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=81233
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=80332
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=81220
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=81218
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=81224
https://sok.stortinget.no/?catid=251090313&groups=G762%2BG336&aid=120&l=no&Tidsperiode=2020-DD
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• Prevensjon for unge 

• Luftambulansetjenesten  

• Samboergaranti  

• Tilgang til helsetjenester, også de som ikke har rettighetene i dagens system 

• Togstrekninger i Akershus 

• Foreldrepenger og NAV 

 

Viktige saker behandlet i helse- og omsorgskomiteen  

Helse- og omsorgskomiteen har flest saker enn alle de andre komiteene på Stortinget, også før 

pandemien traff Norge.  

SV har fått flertall i flere helsesaker, siden FrP har har stemt sammen med SV og Arbeiderpartiet.  

SV og Senterpartiet har mye samme politikk, for uten av konservative saker som abort og 

bioteknologiloven siden SV er radikale og Senterpartiet er konservative. Derfor jobber SV og Sp 

sammen i mange saker. Nicholas bruker mye tid med FrP siden det er bare FrP som kan gi oss 

flertall i våre saker.  

Nicholas har prioritert bemanning i helse- og omsorgstjenesten på fokus på helse og faste 

stillinger, legemidler, antibiotikaresistens, folkehelse, psykisk helse og rusreformen, 

eldreomsorgen, og rehabilitering og habilitering.  

På grunn av de store sakene helse- og omsorgkomiteen har Nicholas bare delt noen av de 

viktigste sakene i komiteen: 

• Bioteknologiloven: tidlig ultralyd for alle kvinner, lettere å få NIPT, eggdonasjon, lettere for 

barn å få informasjon om genforeldre, assistert befruktning for enslige, åpning for mer 

forskning med CRISPR/genredigering, fosterdiagnostikk har blitt senket fra 38 år til 35 år, 

mitokondriedonasjon når metoden blir trygg, ulovlig å genetisk teste barn utenfor 

helsetjenesten, fortsatt forbud mot surrogati. Ap og FrP hadde ikke flertall uten SV, så SV 

kunne påvirke mye av loven.  

• Produksjon og lager av legemidler i Norge: SV tapte forslaget om StatMed, men har fått 

gjennomslag for beredskapslager og mer privat produksjon av legemidler.  

• Eldreombudet har blitt vedtatt for å styrke rettighetene for de eldre. 

• Sammenslåingen av egenandelskortet. Vi hadde to egenandelskort (1 og 2). 

Sammenslåingen vil hjelpe mange som har brukt begge egenandelskortene før, de vil 

spare flere tusen kroner per år.  

• Helseberedskapsloven og smittevernloven under pandemien: SV har jobbet for at store og 

inngrepende tiltak må behandles på Stortinget, og for å verne rettighetene for BPA-

brukere. 

• E-helsesloven: Lovforslaget var at kommunene skulle betale for nasjonale IKT-løsninger, 

uten at kommunene skulle styre løsningene.  Loven bli trukket tilbake siden SV, Ap, FrP 

og Sp sa tydelig at vi ikke ville stemme for forslaget. 

• IKT-systemer, deling av personlig informasjon og IKT-angrep: Helseopplysninger er 

personlige og kan få alvorlige konsekvenser. Riksrevisjonen har brukt den sterkeste 

kritikken de har: «svært alvorlig». SV har foreslått å ta informasjon tilbake på offentlige 

hender, lagre data i Norge og prioritert å modernisere systemet.   

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2019-2020/inns-201920-296l
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=79663
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/Voteringsoversikt/?p=79277&dnid=1
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=81738
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=82026
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=79820
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=79325
https://www.riksrevisjonen.no/rapporter-mappe/no-2020-2021/undersokelse-av-helseforetakenes-forebygging-av-angrep-mot-sine-ikt-systemer/
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• Pasient- og brukerrettighetsloven: Loven er å utvide rettigheten for BPA til de som blir 

eldre enn 67 år, før endringen mistet BPA-brukere rettigheten når de fylte 67 år. SV har 

jobbet for det og nå kan eldre også beholde rettigheten. SV foreslo også å forskriftsfeste 

ordningen for hele landet og flytte ordningen til folketrygden, men tapte på begge 

punktene.  

• Direkte helsehjelp, uten søknader: Rettigheten har blitt for at pasientene ikke trenger å 

søke, eller må betale først før de får pengene tilbake fra staten. SV vant saken for at 

pasientene ikke får ansvaret for å få hjelp, det blir tilbyderes ansvar.  

• Alkoholloven, Vinmonopolets åpningstider: Loven var å flytte åpningstidene fra morgen til 

senere på dagen. HK i Vinmonopolet ville ikke flytte åpningstidene. SV fulgte hva HK ville 

ha og da stemte SV imot å flytte åpningstidene. 

• Lindrende behandling og omsorg: SV fikk flertall for en egen forpliktende handlingsplan for 

lindrende behandling og omsorg, en gjennomgang av finansieringsordningen for 

veiledning og ambulerende virksomheter for bedre oppfølgningsløp og finansiering for 

Lukas Hospice (voksenhospice). Sammen med løvemammaene har vi jobbet for å 

omprioritere fra barnehospice til barnepalliasjonsteam for at alle familier med veldig syke 

barn skal få hjelp i hele landet. 

• Sykehus: SV har jobbet for å rehabilitere Ullevål sykehus og verne fødetilbud i hele landet 

som i Kristiansund. SV prøver å følge fylkesvedtak om sykehus.  

• Luftambulanse: Vi har hatt store problemer når flyambulansen i nord ble flyttet til et nytt 

privat selskap. Det er også problemer med de nye Sea King helikoptrene som ikke kan 

lande på flertallet av sykehusene i Norge. SV har jobbet for å ta luftambulanse tilbake i 

offentlig regi og bygge bedre landingsplasser på sykehusene.  

• Helsebudsjettet: SV fremmet 51 forslag i saken. Det er mange så Nicholas skriver ikke alle 

her. Medlemmene kan lese forslagene SV fremmet her. Under salderingen foreslo SV 

også en psykisk helsekrisepakke.  

• Endringer i statsbudsjettet 2020 under Helse- og omsorgsdepartementet: SV foreslo å 

ikke kutte 388 mill. kr fra sykehusene, men fikk bare støtte fra de rød-grønne partiene.   

• Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023: SV fremmet 30 forslag som vi tapte og åtte 

som vi fikk flertall for. Noen saker vi vant: produksjon og beredskap av legemidler, barnets 

journal kan enkelt sperres for innsyn, FNs barnekonvensjonsprinsipper om barns rett til å 

bli hørt, og åpne opp for at nye sammenslåtte kommuner kan ha delte løsninger mellom 

flere helseforetak.  

Organisasjonsbygging  

Nicholas har prioritert kontakt med lokallagene og medlemmene i Akershus SV for å bygge 

organisasjonen og sikre felles eierskap til stortingsplassen for medlemmene. Nedstengningen på 

våren og i vinter på grunn av pandemien har begrenset muligheten til å besøke lokallagene fysisk.  

• SV-skolen. Startet Viken SV-skolen med tilbud om dyp organisatorisk skolering for alle 

som ønsker det, som oppfølging av Akershus SV-skolen i 2017-2018. De siste 

seminarene på høsten har blitt stoppet som følge av økt smitte i Osloområdet.  

• Spørretime på Stortinget. Nicholas hadde møter på Stortinget 2017-2018 cirka hver 

måned med innspill til politiske saker og omvisning på Stortinget, men på grunn av 

pandemien har han laget «spørretime på Stortinget» digitalt for at det skal bli lett for 

medlemmene å ha kontakt med SVs stortingsgruppe.  

• Helsepolitisk nettverk: Vi har startet helsepolitisk nettverk i SV. Nicholas får gode innspill 

og prioriterer kontakten med nettverket.  

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/Voteringsoversikt/?p=79462&dnid=1
https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/innstillinger/stortinget/2020-2021/inns-202021-072l.pdf
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=79467
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=79681
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=78820
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2019-2020/inns-201920-242s/
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2020-2021/inns-202021-011s/
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2020-2021/inns-202021-011s/?m=4
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=82285
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=77397
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2019-2020/inns-201920-255s/?m=12
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2019-2020/inns-201920-255s/?m=13
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2019-2020/inns-201920-255s/?m=13
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• Kontakt med lokallagsledere: Alle lokallag er kontaktet via leder med invitasjon til å 

komme med innspill til saker. Det er viktig at plassen på Stortinget er styrt av 

medlemmene i Akershus. Noen lokallag bruker plasser på Stortinget mye, noen bruker det 

lite.  

• Kontakt med gruppeledere: Prioritert kontakt med disse for at kunnskapen fra kommunene 

blir ført på Stortinget. Flere saker har blitt fremmet på grunn av kontakten med 

gruppeledere og lokallagsledere.  

• Kontakt med medlemmene: Stortingsrepresentanter får mye e-poster, men Nicholas 

prioriterer å svare fort for de som er medlemmene i SV, og møter alltid SV-medlemmer 

som vi ha et digitalt møte. Han har startet det Akershus SV før, beretning fra 

stortingsrepresentantene til årsmøtet, for at medlemmene skal ha enda mer kontroll over 

hva stortingsrepresentantene på tinget. 

• Kandidathjelp: Å være ny på Stortinget og kandidat kan føles veldig annerledes enn alle 

andre oppgaver de har hatt. Nicholas vil prioritere at de fem første plassene skal få all 

hjelp de vil ha. Det har blitt sendt ut valgkamprapporten fra 2017, flere andre dokumenter 

med læringspunkter fra valgkampen, har invitert alle til opplæring på Stortinget for å bli 

klar for jobben (vi skal ha to og da vil flere varaer møte) og er alltid en kontaktperson hivs 

kandidatene trenger hjelp eller råd.  

Medieoppmerksomhet 

Fra 1. januar 2020 til 29. desember 2020 har Nicholas vært nevnt i media 1009 ganger (Fra 

Retriever-søk).  

De 10 lokale sakene som Akershus SV bestemte 

1. Planlegge bygging av bane via Ahus til Lillestrøm 

2. Etablere nytt campus for Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) på Lillestrøm 

3. Sikre vern av ravinene med verneverdi 

4. Grønn transport på fjorden med flere el-hurtigbåter og flere stopp 

5. Fortsatt drift på Bærum sykehus 

6. Planlegge nytt krysningsspor for tog i Asker for flere togavganger og raskere tog 

7. Opprette Østmarka nasjonalpark 

8. Rent drikkevann i Gjersjøen. Stoppe forurensingen fra Alunskiferdeponiet 

9. Fortsatt drift på Ski sykehus, helst med fødetilbud 

10. Øke veksttilskuddet til kommunene så vi sikrer velferden i Akershus 

 

Nicholas har jobbet med alle sakene. Noen av sakene er lokalsaker som Nicholas har jobbet med 

sammen med gruppeledere eller lokallagsledere.  

 


