Digitalisering - med
redaksjonskomiteens innstilling
Nr.

Side

Fra Linje

Til Linje

Endring

Digitalisering
12 Endres til: Å ta i bruk teknologi på best mulig måte er grunnleggende viktig for å
opprettholde vår velstand og for å nå FNs bærekraftmål.

Fremmet av

Redaksjonskomiteens innstilling

Innlandet Høyre

Anbefales vedtatt.

3

11

3

15

16 Punktum etter "velferdsteknologi". Ny setning: Norge er et av verdens ledende land
på bruk av digital teknologi.

Innlandet Høyre

Anbefales delvis vedtatt, med følgende endring: Ordet
"velferdssystem" beholdes.

3

17

19 Strykes: I praksis har nesten alle innbyggere god tilgang til internett og den digitale
kompetansen blant innbyggerne er høyere enn i de fleste andre land.

Innlandet Høyre

Anbefales avvist.

3

18

Ny setning: I deler av landet, både i grisgrendte og mer tettbygde strøk, mangler
skikkelig bredbånd fordi markedet ikke finner det lønnsomt å levere fiberkabel eller
andre høykapasitetsteknologier.

Innlandet Høyre

Anbefales delvis vedtatt med følgende endring: Ny setning
linje 19: "Samtidig vil det finnes enkelte områder som vil ha et
dårlig kommersielt grunnlag for bredbånd og hvor
støtteordninger kan benyttes for å utløse utbygging av
nødvendig infrastruktur."

3

22

Legg inn nye setninger (tillegg) slik: (…) vanskelige valg. Høyre legger til grunn at etikk Oslo Høyre
og verdier skal sette rammene for bruk av teknologi. Samtidig må også etiske hensyn
og verdier drøftes og avveies i lys av samfunnsutviklingen og de mulighetene
teknologien gir. Tradisjonelle arbeidsoppgaver (…).

Anbefales vedtatt.

3

26

Endring: "Høyre er et teknologioptimistisk parti" endres til "I Høyre er vi
teknologioptimister".

Innlandet Høyre

Anbefales vedtatt.

7

3

35

Endre "Venstresiden har ofte" til "det har ofte vært"

Rogaland Høyre

Anbefales avvist.

8

3

35

38 Slette linje 35-38

Hordaland Høyre

Anbefales avvist.

3

40

42 Slette linje 40-42

Hordaland Høyre

Anbefales avvist, men ordet "også" anbefales strøket.

3

41

42 Ny setning: "Teknologi og robotisering gjør at jobber i økende grad flyttes tilbake til
Norge."

Trøndelag Høyre

Anbefales vedtatt.

3

42

"Passiviserende" endres til "passive"

Innlandet Høyre

Anbefales avvist.

3

42

Stryk setning «Spådommene har ikke slått til, og de vil ikke gjøre det denne gangen
heller.»

Oslo Høyre

Anbefales delvis vedtatt, med følgende endring:
"Spådommene har ikke slått til." blir stående.

3

43

Hordaland Høyre

Anbefales avvist.

1
2
3

4

5
6

9
10
11

12
13

43 Endre setning (første del) til: Høyres holdning er og blir at arbeidslinjen skal ligge fast
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4

50

Ny setning: "Det forutsettes at nødvendige personvern- og sikkerhetshensyn ivaretas." Trøndelag Høyre

Anbefales avvist, anses ivaretatt.

4

51

Tillegg: Det offentlige skal ikke utvikle produkter og tjenester i konkurranse med
private selskaper.

Ansees ivaretatt gjennom ny formulering i forslag 16.

14
15
4 55
(etter)

Oslo Høyre

Nytt punkt: At offentlige virksomheter, som direktorater og etater, ikke skal utvikle en Oslo Høyre
rolle som systemleverandør til markedet i konkurranse med private leverandører. Det
offentlige skal kun ha en regulerings- og forskriftsrolle.

Anbefales vedtatt i følgende omarbeidede form: "At offentlig
virksomheter ikke skal utvikle egne IKT-systemer eller tjenester
i konkurranse med private aktører, men gjennom innkjøp bidra
så langt som mulig til konkurranse, mangfold og utvikling av
privat næringsliv."
Anbefales avvist, anses ivaretatt.

16
17

4

57

Tillegg: teknologiinvesteringer, og sikre beskatning av utenlandske operatører.

4

58

Endres til: "Si nei til skatt på roboter og annet produksjonsutstyr og andre forslag som Trøndelag Høyre
hemmer innovasjon og teknologisk utvikling".

Anbefales vedtatt, med følgende tillegg: Komma etter
"produksjonsutstyr".

4

60

Tillegg: "... i næringslivet og offentlig sektor."

SHL

Anbefales vedtatt.

4

62

Trøndelag Høyre

Anbefales avvist, men foreslås vedtatt i følgende omarbeidede
form: "Være varsom med innføring og videreføring av
bemanningsnormer og lignende som ikke er i samsvar med det
nivået som kreves hvis oppgavene digitaliseres ellers løses med
ny teknologi."

4

64

Ny tekst: Modernisere lovgivningen tilpasset den teknologiske utviklingen og de
sikkerhetsmessige utfordringer.

SHL

Anbefales avvist, anses ivaretatt.

4

64

64 Endre: Ha en lovgiving som sikrer at Norge ligger i forkant av, og som er tilpasset til,
den teknologiske utviklingen.

UHL

Anbefales avvist, anses ivaretatt.

4

74

tillegg: ..bredbånds- og mobilinfrastruktur

Vestfold Høyre

Anbefales delvis vedtatt med følgende endring: «…bredbåndsinfrastruktur» erstattes med «infrastruktur for bredbånd og
mobilnett».

4

74

Endres til: sikre et høyt tempo i utbyggingen av bredbånd og øke bruken av statlige
midler i områder der investering i bredbånd ikke er kommersielt lønnsomt.

Innlandet Høyre

Anbefales delvis vedtatt i omarbeidet form, jf. justert forslag
4.

4

74

Hordaland Høyre

Anbefales avvist, anses å være utenfor resolusjonens tema.

18
19

63 Slette kulepunkt

SHL

20
21
22

23

24
74 Nytt punkt: Fjerne formueskatten

25
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30
31

Anbefales avvist, anses ivaretatt på linje 242.

4

78

Stadig flere offentlige tjenester digitaliseres, og innbyggerne må gjøres i stand til i
størst mulig grad å kunne benytte seg av disse.

Vestfold Høyre

Anbefales avvist, anses ivaretatt.

4

79

Endringsforslag: "flere" til "alle"

Vestfold Høyre

Anbefales vedtatt.

4

82

Endres: "på grunnskolenivå" endres til "i barnehagen"

Innlandet Høyre

Anbefales avvist.

4

82

Strykes: også

Innlandet Høyre

Anbefales vedtatt.

4

84

Tillegg: "skal". Slik at setningen blir: Digitale løsninger skal gjøre det…

Innlandet Høyre

Anbefales vedtatt.

4

85

85 Nytt avsnitt: Digitalisering og teknologi er ikke bare viktig for verdiskaping i fremtiden, UHL
men også for dagens utfordringer. Ny teknologi kan utjevne og forbedre utdanningen i
hele landet. Forskjeller basert på geografi kan reduseres, og viktige tjenester kan
gjøres mer tilgjengelig.

Anbefales vedtatt med følgende redaksjonelle justering:
Setningen "Digitalisering og teknologi er ikke bare viktig for
verdiskaping i fremtiden, men også for dagens utfordringer."
utgår.

4

87

87 Nytt punkt foran de eksisterende: Høyre vil intensivere bruk av digitale verktøy i
undervisningen for å styrke individuell opplæring og øke læringsutbyttet.

Akershus Høyre

Anbefales vedtatt som erstatning for eksisterende linje 91,
som strykes.

4

88

«digital dannelse» strykes, erstattes med "etisk refleksjon og forståelse."

SHL

Anbefales avvist.

4

90

Endre "yrkesskolene" til "yrkesfaglige utdanningsprogram"

Innlandet Høyre

Anbefales delvis vedtatt, med følgende endring: ...særlig
"innen yrkesopplæringen."

4

90

90 Nytt punkt: Innføre filter mot vold og porno på digitale flater i grunnskolen i henhold tl Akershus Høyre
etablerte aldersgrenser.

Anbefales avvist.

4

91

91 Endre til: At elever skal ha muligheten til å benytte digitale lærebøker og lydbøker på
flere områder enn i dag.

Agder Høyre

Anbefales avvist, anses ivaretatt.

4

91

Rogaland Høyre

Anbefales avvist, anses ivaretatt.

4

94

Hordaland Høyre

Anbefales avvist, anses ivaretatt.

4

94

Oslo Høyre

Anbefales avvist, anses ivaretatt.

33

35
36
37
38

39
40

Redaksjonskomiteens innstilling

Nytt kulepunkt: Sørge for at data som er betalt for av det offentlige eller selskaper eid Oslo Høyre
av det offentlige blir delt for å bidra til utvikling av nye tjenester, produkter og
forretningsmodeller. (Eks. Trafikkdata, parkeringsdata, kartdata,
kollektiv/rutetabeller, NRK).

32

34

Fremmet av

74

27

29

Endring

4

26

28

Til Linje

Punktet endres til: "Fase inn flere digitale læringsressurser"
94 Endre kulepunkt til: Stimulere universiteter og høyskoler til å legge læringsmateriell
fritt og gratis tilgjengelig på nett. Målet er å gjøre all undervisning på offentlige
instituasjoner digitalt tilgjengelig innen 2025.
Endre første setning til: Sette krav til universiteter og statlige høyskoler om å legge
læringsmateriell fritt tilgjengelig på nett.
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Agder Høyre

Anbefales vedtatt.

4

96

96 Nytt punkt: Sikre at lærere har den nødvendige kompetansen for å anvende ny
teknologi i undervisningen.

4

96

96 Nytt punkt: Tilby nettbaserte kurs, som for eksempel digitale klasserom, dersom skoler Agder Høyre
ikke har mulighet til å tilby ulike programfag.

Anbefales avvist, anses ivaretatt.

4

96

96 Nytt Punkt: Legge bedre til rette for e-sport.

Anbefales avvist.

4

96

Sikre at lærere settes i stand til å gjennomføre god undervisning innenfor teknologifag, Vestfold Høyre
algoritmer, koding, kritisk tenkning og digital dannelse.

Anbefales avvist, anses ivaretatt.

4

96

Bedre sikkerhetsrutiner for store sentrale dataregistre slik at de ved fare for rikets
sikkerhet ikke kan komme i urette hender.

Anbefales avvist, anses ivaretatt.

4

96

Nytt punkt: Tilby flere nettbaserte kurs, som for eksempel digitale klasserom, dersom Oslo Høyre
skolen ikke har muligheten til å tilby programfag.

4

96

96 Nytt punkt: Tilrettelegge for flere digitale skoletjenester som digital skolehelsetjeneste UHL
og skolepsykolog

Anbefales delvis vedtatt, med følgende endring: Tilrettelegge
for "økt tilgang til elevtjenester på digitale flater", som "for
eksempel" digital skolehelsetjeneste og skolepsykolog.

4

96

96 Nytt punkt: Tilby flere nettbaserte kurs, som for eksempel digitale klasserom, dersom UHL
skolen ikke har muligheten til å tilby programfag.

Anbefales avvist, anses ivaretatt.

4

96

5

41
42
43

Til Linje

44
45
46

Agder Høyre

SHL

47
48

Nytt punkt: Skoleverket bør bidra til allmenn dannelse og folkeskikk ved bruk av
digitale verktøy og applikasjoner.

Buskerud Høyre

Anbefales avvist, anses ivaretatt.

102

Tillegg: "… denne veksten og øke produktiviteten i offentlig sektor…"

SHL

Anbefales vedtatt, med følgende rettelse og endring:
"…dempe" veksten og øke "produktiviteten. Målet er" å sikre
et bærekraftig velferdssamfunn.

5

102

Strykes "denne" og "offentlig sektor"

Innlandet Høyre

Anbefales avvist, anses ivaretatt.

5

118

Nytt kulepunkt: At offentlige digitaliseringsprosjekter pålegges et krav om tydelige
utarbeide tydelig mål og gevinstrealiseringer.

Oslo Høyre

Anbefales avvist, anses ivaretatt.

5

118

Nytt kulepunkt: At offentlige etater og kommuner oppfordres å fremstille et
digitaliseringsregnskap for å vise innsparing i offentlige digitaliseringsprosjekter

Oslo Høyre

Anbefales avvist.

5

120

Tillegg: "Den enkelte innbygger skal likevel kunne reservere seg mot deling."

Rogaland Høyre

Anbefales avvist.

49

50
51

Anbefales avvist, anses ivaretatt.

52
53
54
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122 Nytt punkt etter linje 121: At det settes inn avbøtende tiltak for de som ellers vil kunne Akershus Høyre
falle utenfor det digitale samfunn.

Redaksjonskomiteens innstilling

5

122

5

127

Nytt punkt: Legge til rette for å styrke den digitale kompetansen til ansatte i offentlig
sektor.

5

127

Nytt kulepunkt: «Vurdere å samkjøre offentlige registre og utveksle opplysninger for å Trøndelag Høyre
bekjempe arbeidslivskriminalitet.»

Anbefales avvist, anses ivaretatt.

5

127

Nytt punkt: Utvikle digitale løsninger som kan styrke innbyggernes mulighet til
medvirkning i saker som angår dem.

Anbefales delvis vedtatt, med følgende endring: "Utvikle"
erstattes med "Vurdere nye"

5

127

5

128

Tillegg, nytt punkt: "Bidra til mer transparens og bedre historikk gjennom bruk av ny
teknologi i forvaltningen, eksempelvis blokkjedeteknologi."

5

128

Nytt kulepunkt: Sørge for utvikling av en sikker e-postprotokoll, blant annet med
Innlandet Høyre
støtte for ende- til ende kryptering, brukerautentisering, autentisiert
mottakskvittering, og digital signatur og at protokollen med tilhørende kildekode skal
være fri og åpen.

Anbefales avvist.

5

128

Nytt punkt: «Arbeide for at anbud i størst mulig grad bestiller løsninger på konkrete
utfordringer, og ikke detaljbeskriver hvordan leverandøren skal løse oppgaven.»

Oslo Høyre

Anbefales avvist, anses ivaretatt.

5

131

Tillegg: kraft- og energiaktører

Innlandet Høyre

Anbefales avvist.

5

134

Ny setning: «Helseteknologi kan gi pasienter økt frihet og kontroll over eget liv; den
kan bedre pasientsikkerheten samtidig som man frigjør kapasitet hos personalet.»

Oslo Høyre

Anbefales avvist, anses ivaretatt.

5

137

Britt Janne Tennøy

Anbefales avvist, anses ivaretatt.

5

139

Trøndelag Høyre

Anbefales vedtatt.

5

139

Trøndelag Høyre

Anbefales avvist, anses ivaretatt.

55
56
57

Vestfold Høyre

Trøndelag Høyre

Anbefales delvis vedtatt, men med følgende endring: Som
tillegg til punkt 121 legges følgende setning inn på slutten:
"...innen 2025, men hvor målrettede tiltak settes inn for de
som vil kunne falle utenfor det digitale samfunnet ."
Anbefales vedtatt.

58
127 Nytt punkt: Arbeide for at ledere i offentlig sektor får økt strategisk, digital forståelse. Akershus Høyre

Anbefales avvist, anses ivaretatt.

59
60

61

Rogaland Høyre

Anbefales avvist, anses ivaretatt.

62
63

64

65
66
67

137 Tillegg etter punktum: Ikke minst kan ny teknologi og bruk av nye kanaler gi barn
mulighet til å redde eget og andres liv fra vold og seksuelle overgrep. Det er viktig at
de kan varsle til noen som møter de på en varm og støttende måte, og de skal kunne
bruke en kanal som er kjent for barn og ungdom.
Slettes: "enorme og"
140 Endres til: "Digital interaksjon mellom pasienter og helsepersonell kan gjøre
kommunikasjon med helsetjenesten enklere, og kan redusere reisekostnader"
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5

143

Nytt punkt: Det må legges til rette for et privat marked innen helseteknologi.

Buskerud Høyre

Anses ivaretatt jf. omarbeidet forslag 16.

6

150

Nytt kulepunkt: Utrede hvordan politiet og alarmsentraler skal kunne tilby anonym
chattetjeneste til barn og ungdom som opplever vold og seksuelle overgrep.

Britt Janne Tennøy

Anbefales avvist, anses å være utenfor resolusjonens tema.

6

150

150 Nytt punkt: Styrke tilgangen til skolehelsetjeneste og skolepsykologer på digitale
plattformer.

Agder Høyre

Anbefales avvist, anses ivaretatt.

6

150

152 Endres til: "Tilpasse finansieringsmodellene for at nettkonsultasjoner i større grad kan Rogaland Høyre
erstatte fysisk oppmøte hos helsepersonell der det er hensiktsmessig, og tilrettelegge
for at fastleger, sykehus og annet helsepersonell skal kunne tilby e-konsultasjon til de
som ønsker det."

6

155

Tillegg, nytt punkt: "Løfte teknologiske løsninger som bidrar til at helsetjenesten
fremstår som sømløs og helhetlig, gjennom å åpne for flere 3. partsløsninger i
helsenorge.no. På den måten vil ulike helseaktører kunne bruke sine systemer til å
kommunisere med innbyggerne."

Rogaland Høyre

Anbefales vedtatt.

6

155

Tillegg, nytt punkt: " Myke opp regelverket, for å bidra til ulike boligkonsepter for
omsorgsbolilger/seniorboliger."

Rogaland Høyre

Anbefales avvist, anses å være utenfor resolusjonens tema.

6

155

Nytt kulepunkt: At det legges til rette for flere kurs og økt veiledning for å heve det
digitale mestringsnivåer blant eldre.

SHL

Anbefales avvist, anses ivaretatt.

6

155

Hordaland Høyre

Anbefales avvist, anses ivaretatt.

6

155

SHL

Anbefales avvist, anses ivaretatt.

6

155

Hordaland Høyre

Anbefales avvist, anses ivaretatt.

6

155

SHL

Anbefales avvist.

68

69
70

71

72
73
74
75

76

155 Nytt punkt: At kommunene må legge til rette for flere kurs og økt veiledning for å
heve digitale mestringsnivåer blant eldre.
Nytt kulepunkt: At kommunens hjemmehjelpere, hjemmesykepleiere og frivillige må
få opplæring og kompetanse slik at de kan hjelpe de eldre til å mestre digitale
hjelpemidler.
155 Nytt punkt: Samtidig må kommunenes ansatte og frivillige sikres nok digital
kompetanse på en slik måte at de kan være brukernes hjelpere.

Anbefales avvist, anses ivaretatt.

77
78

Nytt kulepunkt: Øke innsatsen for å gjøre smarthusteknologien tilgjengelig for egne
boliger.
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Nytt kulepunkt: "I påvente av et felles nasjonal pasientjournalsystem innføre digitale Trøndelag Høyre
løsninger for kommunikasjon mellom sykehus og innad i sykehusavdelinger slik at man
kan kommunisere mer effektivt."

Redaksjonskomiteens innstilling

6

155

6

155

155 Nytt punkt: Øke bruken av velferdsteknologi for å fremme bedre livskvalitet hos
pasienter og brukere.

Akershus Høyre

Anbefales avvist, anses ivaretatt.

6

156

156 Nytt punkt: satse på forskning på fysisk samhandling mellom menneske og kunstig
intelligens.

Agder Høyre

Anbefales avvist, anses ivaretatt.

6

160

162 Stryke setningene. Nytt kulepunkt side 6, linje 185: «Regulere tjenester som deling av Trøndelag Høyre
kjøretøy, mikrolån, «crowdfunding», transporttjenester, utleie av eiendom og utføring
av småjobber og underlegge disse beskatning.»

Anbefales avvist, anses ivaretatt.

6

161

162 Høyre mener at tjenester innen delingsøkonomien må reguleres og underlegges
beskatning når de har en form og innhold som medfører at det kan defineres som
næringsvirksomhet.

Sogn og Fjordane
Høgre

Anbefales avvist, anses ivaretatt.

6

165

167 Stryke setningen: "For å åpne…"

Rogaland Høyre

Anbefales avvist, men følgende ny tekst foreslås etter "blant
annet ved å utrede": "konkurransefremmende tiltak som skal
hindre dominerende markedsaktører i å misbruke sin
markedsmakt til å svekke konkurransen og stå i veien for nye
innovative aktører".

6

165

167 Stryke linjer fra: "For å åpne for nye (...)

Trøndelag Høyre

Anbefales avvist, jf. justert forslag 84.

6

168

172 Strykes

SHL

Anbefales avvist.

6

175

176 Endres til: «Sikre at personer og virksomheter som leverer tjenester betaler skatt og
merverdiavgift.»

Trøndelag Høyre

Anbefales vedtatt, men flyttes til linje 176-177.

6

180

181 Legg til "i og" i kulepunktet, slik at ny setning blir: Tilrettelegge for mikrolån
(crowdlending), for å gi privatpersoner og bedrifter tilgang til kapital i og utenfor
bankmarkedet i regulerte former.

Oslo Høyre

Anbefales avvist.

79
80
81

82

83

Anbefales vedtatt med følgende endring: "I påvente av et
felles nasjonalt elektronisk pasientjournalsystem åpne for bruk
av digitale løsninger som raskt kan utløse effektiv
kommunikasjon mellom sykehus og innad i
sykehusavdelinger."

84
85
86

87

88
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6

182

183 Punktet strykes.

Rogaland Høyre

Anbefales avvist, men følgende ny tekst foreslås: "Utrede
konkurransefremmende tiltak som skal hindre dominerende
markedsaktører i dagligvarebransjen i å misbruke sin
markedsmakt til å svekke konkurransen og stå i veien for nye
innovative aktører, eksempelvis netthandel."

6

182

183 Stryke kulepunkt.

Trøndelag Høyre

Anbefales avvist, jf. justert forslag 89.

6

182

183 Erstatt ordene "digital dagligvarehandel" med ordet "konkurranse".

Oslo Høyre

Anbefales avvist, jf. justert forslag 89.

6

182

183 Punktet endres til: "Utrede måter for å fremme konkurranse i dagligvarebransjen."
(subsidiært hvis punktet ikke strykes).

Rogaland Høyre

Anbefales avvist, jf. justert forslag 89.

6

184

184 Endret formulering: Stille seg positiv til kontrollert utvikling og omsetning av
Agder Høyre
kryptovalutaer, og se positivt på mulighetene som bærekraftig blokkjede-teknologi gir.

Anbefales avvist.

6

184

185 Strykes

SHL

Anbefales avvist.

6

184

185 Nytt bombepunkt som alternativ til linje 184-185: "Stille seg positiv til internasjonalt
samarbeid for å utrede modeller for kontrollert utvikling og omsetning av
kryptovalutaer, og mulighetene som blokkjede-teknologi gir."

Sogn og Fjordane
Høgre

Anbefales avvist, anses ivaretatt.

6

185

185 Nytt punkt: Offentlige rammevilkår bør begrenses til HMS, forbrukerhensyn,
UHL
betalingsløsninger og der det er hensiktsmessig sikre forbrukeren god informasjon om
forskjellige valg.

Anbefales avvist.

6

185

185 Nytt punkt: At det opprettes en «skatteknapp» -app, slik at aktørene selv kan løse
innrapporteringen til Skatteetaten.

Anbefales avvist.

6

186

186 Nytt punkt: Opprette en brukervennlig fortollingsportal som vil gjøre fortolling enklere Agder Høyre
og billigere for forbrukerne.

6

194

Endre: "elektrifisering av transportsektoren" til "klimavennlig transportsektor"

Rogaland Høyre

Anbefales delvis vedtatt, med følgende formulering:
"Tilrettelegge for teknologiske løsninger som bidrar til en"
klimavennlig transportsektor."

7

197

Endres til: "Tilrettelegge for mer korrekt veiprising ved utnyttelse av GPS-teknologi,
som ivaretar personvernet."

Rogaland Høyre

Anbefales vedtatt med følgende endring: "…forutsatt at
personvernet ivaretas."

7

197

Tillegg før punktum: , så lenge personvernet blir ivaretatt.

Oslo Høyre

Ansees ivaretatt gjennom forslag 100.

89
90

91
92

93
94

95

96
97
98

UHL

99
100
101
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Anbefales avvist, anses ivaretatt.
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7 197
(etter)

Til Linje

Endring

Fremmet av
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Nytt punkt: Tilrettelegge for deling av kjøredata for forsking og utvikling, så lenge
personvernet blir ivaretatt.

Oslo Høyre

Anbefales vedtatt.

7

198

199 Endres til: «Omstrukturere og deregulere drosjenæringen, herunder vurdere å fjerne
løyvekravet i tråd med ESAs påpekninger»

Trøndelag Høyre

Anbefales vedtatt.

7

198

199 Tilleggsbisetning; punkt om å deregulere drosjenæringen:) … i større byer

Sogn og Fjordane
Høgre

Anbefales avvist, anses ivaretatt jf. forslag 103.

7

199

Vestfold Høyre

Anbefales vedtatt med følgende endringer: "flere norske byer"
erstattes med "kommuner", og punktum etter "samfunn".

7

200

Agder Høyre

Anbefales avvist.

7

205

Ny setning: Ikke minst øker omfanget av seksuelle overgrep på nett og deling av filer
med vold og overgrep mot barn.

Vestfold Høyre

Anbefales vedtatt.

7

210

For å sikre best mulig kompetanse og muligheten til å ligge i forkant av den
Vestfold Høyre
teknologiske utviklingen bør Høyre bidra til å skape et forsknings og utdanningstilbud
innen digital kriminalitet, samt øke muligheten til at langt flere IT utdannede får jobb i
politiet enn i dag.

Anbefales delvis vedtatt, med følgende endring: "vil" erstatter
"bør". Kommer til erstatning for nåværende setning på linje
210.

7

235

Ruste politiet til å håndtere digital kriminalitet, ved å styrke forsknings og
utdanningstilbudet og stimulere til at flere IT utdannede blir politi.

Vestfold Høyre

Anbefales avvist, anses ivaretatt.

7

235

236 Endres til: «Ruste politiet til å håndtere digital kriminalitet.»

Trøndelag Høyre

Anbefales avvist.

7

240

241 Stryke kulepunktet “Stille seg positiv til økt bruk og tilgjengeliggjøring av stordata til
kommersielle formål, forskning, folkehelseformål, arbeid med samfunnssikkerhet og
beredskap og lignende.”

Oslo Høyre

Anbefales avvist.

7

240

241 Stryke punktet.

UHL

Anbefales avvist.

7

241

Rogaland Høyre

Anbefales vedtatt.

7

242

243 Stryke punktet.

UHL

Anbefales avvist.

7

244

244 Nytt punkt: Sørge for en digital infrastruktur som er sikker og som har nok kapasitet
for å oppfylle ambisjonene om et «digitalt samfunn».

Akershus Høyre

Anbefales avvist, anses ivaretatt.

103
104

105

Nytt punkt: Legge til rette for at flere norske byer i større grad kan koordinere de
positive elementene i et mer digitalisert samfunn gjennom etablering av flere
"Smartbyer".
200 Nytt punkt: Satse på forskning på fysisk samhandling mellom menneske og maskin.

106
107

108
109
110

111
112

113
114
115

Tillegg: "Den enkeltes personvern må likevel sikres, og hindre at sensitiv informasjon
som er anonymisert kan spores tilbake til enkeltindivid. Det utredes hvordan denne
balansen kan ivaretas."
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7

244

116
245

Til Linje

Endring

244 Nytt punkt: Sikre et fritt og åpent internett som tilrettelegger for rettferdig
konkurranse ved å lovfeste nettnøytralitet.

Fremmet av

Redaksjonskomiteens innstilling

Høyres Studenter

Anbefales avvist, anses ivaretatt på linje 239.

Nytt kap: Beskyttelse av samfunnet mot cybertrusler og digitale angrep.
Innlandet Høyre
Cyberdomenet benyttes av både stater og kriminelle aktører til å ramme eller true
med å ramme kritiske samfunnsfunksjoner. Formålet kan være økonomisk vinning,
politisk press, eller å skade Norge som del av en konflikt. Cyberdomenet fremstår i dag
som det mest sansynlige domenet for statlige angrep mot Norge. Utfordringene må
møtes med en kombinasjon av robuste IKT-systemer som kan fortsette å fungere
under et angrep, evne til å avverge angrep og evne til å håndtere angrep. Norge må
derfor ha et effektivt og helhetlig forsvar mot de økende utfordringene i
cyberdomenet, og forpliktelsene i NATO Cyber Defence Pledge må følges opp.
Cyberforsvaret ble opprettet for å legge grunnlaget for en helhetlig organisasjon for
militære IKT-operasjoner og for forsvar av samfunnet mot militære eller statlige
cybertrusler. Høyre vil:
• Omstrukturere Cyberforsvaret til en helhetlig organisasjon for å forsvare samfunnet
mot militære eller statlige cybertrusler (Innst S 62 (2016-2017)). Omstruktureringen
påbegynnes i løpet av langtidsplanperioden 2017-2020.
• Styrke Politiets evne til å beskytte samfunnet mot kriminelle cybertrusler.
• Etablere et samarbeid mellom Cyberforsvaret og Politiet som sikrer enhetlig
håndtering av statlige og kriminelle cybertrusler.
• Styrke samarbeidet mellom Cyberforsvaret, Politiet og eiere av kritisk infrastruktur
om forsvar av infrastrukturen mot alvorlige cybertrusler, og legge til rette for felles
trening på cyberoperasjoner.
• Styrke Politiets evne til å etterforske hendelser og kriminalitet i cyberdomenet
• Styrke E-tjenestens og PSTs evne til å samle inn, analysere og fordele etterretning
om trusler i cyberdomenet.
• Styrke NSMs arbeid med forebyggende sikkerhet innenfor IKT.

117
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Anbefales delvis vedtatt med følgende justerte tekst:
"Cyberdomenet er et av de mest sannsynlige domenene for
statlige angrep mot Norge. Utfordringene krever en
kombinasjon av robuste IKT-systemer som kan fortsette å
fungere under et angrep samt evne til å avverge og håndtere
angrep. Norge må ha et effektivt og helhetlig forsvar mot de
økende utfordringene i cyberdomenet, og har derfor signert
NATO Cyber Defence Pledge. Disse forpliktelsene må følges
opp.
Høyre vil:
• Fortsette styrkingen av Cyberforsvaret i tråd med
langtidsplanen for Forsvaret.
• Videreutvikle det sivilmilitære samarbeidet i cyberdomenet
for å håndtere bredden av trusler.
• Styrke E-tjenestens og PSTs evne til å samle inn, analysere og
fordele etterretning om trusler i cyberdomenet.
• Styrke NSMs arbeid med forebyggende sikkerhet innenfor
IKT."

Landsmøtets
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