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SIKKERHET I MØTE MED ET NYTT TRUSSELBILDE
Anbefales delvis om flyktninger.
Det rapporteres om økt bruk av voldtekt og seksualisert vold i krigen i Ukraina.
Kommunene må ha gode rutiner for å ivareta flyktninger som har vært utsatt for
seksualisert vold, og som har et økt behov for helsetjenester og oppfølging fra politi og Nytt avsnitt på linje 13: Inn linje 13
rettsvesen.
som eget avsnitt.

1

15

Høyres
kvinneforum

Tillegg

Kvinner har ofte andre erfaringer og behov etter en krig. For å kunne bygge fredelige,
rettferdige samfunn må kvinnene bli hørt og få delta i fredsprosessen, og avtalene som
signeres må inneholde referanser til kvinnenes opplevelser, og anerkjennelse av hva
som kreves for at også kvinnene skal få oppreisning etter krig og konflikt.
Høyre vil:
- Sørge for at flyktninger som trenger oppfølging fra helsetjeneste og rettsvesen i
forbindelse med voldtekt eller seksualisert vold får god og rask oppfølging i
kommunene.
- Fortsette å fordømme voldtekt og seksualisert vold som våpen i krig.

2

21

Radino Dizza
Mahendra

3

29

Oslo Høyre,
Vestland Høgre

Endring

4

45

Innlandet Høyre

Endring

5

45

Innlandet Høyre

Tillegg

Tillegg

Tillegg til teksten: Det første offeret i en krig er sannheten. Presse- og ytringsfriheten
er nødvendig for å kunne avdekke maktmisbruk, overvåke myndighetene og spre
informasjon om viktige hendelser. Presse- og ytringsfriheten er forutsetninger for
demokrati.
Erstatte 29-30 med: EU har i den nye situasjonen vist samhold og styrke i et robust
forsvar for demokratiske verdier og internasjonal rettsorden. Situasjonen viser mer enn
noen gang hvor viktige det er at demokratiene i Europa står samlet i forsvar for
grunnleggende verdier. Dette har ført til at flere nå tar til orde for en ny debatt om
Norges forhold til Europa. Høyre mener norsk EU-medlemskap nå er blitt viktigere enn
noen gang, og vil innta en ledende rolle i en ny norsk EU-debatt.
Erstatte 45-46 med: Vi må derfor sørge for at kommunene i sitt beredskapsarbeid
involverer og koordinerer planverk med de andre samfunnsikkerhetsaktørene i
kommunen. Interkommunalt samarbeid omkring dette arbeidet der det er nødvendig
må være en del av dette arbeidet
Nytt punkt: Kommunene må opprette bredt sammensatte beredskapsråd, med ansvar
for å utarbeide og vedlikeholde kommunenes overordnede beredskapsplan.

"Det rapporteres om økt bruk av
voldtekt og seksualisert vold i
vedtatt
krigen i Ukraina. Det er derfor
viktig at kommunene har gode
rutiner for å ivareta flyktninger
som har vært utsatt for
seksualisert vold, og at de
flyktningene som har et økt behov
for helsetjenester og oppfølging fra
politi og rettsvesen, får god og rask
oppfølging."
Anbefalt delvis vedtatt ved å legge
til: "Presse- og ytringsfriheten er
vedtatt
forutsetninger for demokrati." linje
21

Anses ivaretatt i forslag fra Agder

avvist,
forslaget
vedtatt

Anses ivaretatt

vedtatt

Anbefalt avvist

vedtatt

6

57

7

57

8

Agder Høyre

Endring

Endre til: Arbeide aktivt for at Norge skal bli medlem av EU.

Anbefalt vedtatt med redaksjonell
endring. Legge til i punkt på linje
vedtatt
57: , og aktivt arbeide for at Norge
skal bli medlem av EU

Endring

legge til: , samt ta en aktiv rolle i å fremme viktigheten av fremtidig norsk medlemskap. Anses ivaretatt i forslag fra Agder

vedtatt

57

Oslo Høyre,
Vestland Høgre
Unge Høyre

Endring

Anses ivaretatt i forslag fra Agder

vedtatt

9

58

Innlandet Høyre

Endring

Aktivt jobbe for at et norsk flertall i befolkningen ønsker medlemskap i EU.
Nytt punkt: Dimensjonere Forsvaret og forsvarsbudsjettet ut fra sikkerhetspolitisk
behov og hva det koster å bygge et troverdig forsvar av Norge.

Anbefalt avvist

vedtatt

10

58

Trøndelag Høyre

Endring

11

59

Innlandet Høyre

Endring

12

79

Innlandet Høyre

Endring

13

79

Innlandet Høyre

Tillegg

14

83

15

84

Trøndelag Høyre,
Endring
Delegat Erlend
Larsen
Agder Høyre
Tillegg

16

84

Nordland Høyre

84

Trøndelag Høyre,
Tillegg
Delegat Erlend
Larsen

17

Tillegg

Så raskt som mulig øke bevilgningene til Forsvaret ut over planene i inneværende
Anbefalt avvist
langtidsplan for forsvarssektoren, og følge opp Wales-erklæringen ved å bruke minst 2
prosent av BNP innen 2024, slik at bevilgningene møter landets sikkerhetsutfordringer.
Anbefalt avvist
sette inn minst

fra kriminalisere påvirkningsvirksomhet til: «kriminalisere virksomhet som er rettet
mot å undergrave den offentlige debatten og frie demokratiske prosesser»

Styrke kommunenes IKT-sikkerhet og evne til å håndtere cybertrusler i et samarbeid
mellom staten kommunene. Staten skal bidra til at kommunenorge inkluderes tett i
tverrsektorielt samarbeid om cybersikkerhet.
Styrke rammevilkår for utholdenhet, herunder bygge opp beredskapslagre av
medisiner, mat, drivstoff, ammunisjon og energi, samt lage beredskapsplaner for å
rekvirere sivile kapasiteter til militær innsats, f.eks. sivile helikoptre.
Understreke at hvert enkelt land må kunne velge sin egen alliansetilknytning.
Sikre mulighet til å øve og samhandle mer for Forsvarets kapasiteter, og styrke vårt
totalforsvar og generelle beredskap.
For et lite land som Norge er Totalforsvaret spesielt viktig. Arbeidet med å utvikle
Totalforsvaret må forseres

vedtatt
vedtatt

Anbefalt vedtatt med redaksjonelle
endringer: Tydeliggjøre og utvide
PSTs etterretningsoppdrag, ved å
kriminalisere
påvirkningsvirksomhet i samarbeid vedtatt
med fremmed etterretning, og
tillate innhenting og lagring av
åpent tilgjengelig informasjon i
opptil 15 år.
Anbefalt avvist

vedtatt

Anses ivaretatt

vedtatt

Anbefalt avvist

vedtatt

Anbefalt avvist

vedtatt

Anbefalt avvist

vedtatt

18

84

Høyres Studenter Tillegg

19
20
21

84
84
84

Unge Høyre
Unge Høyre
Unge Høyre

22

84

Høyres Studenter TIllegg

23

84

Høyres Studenter Tillegg

24

84

Trøndelag Høyre

25

84

Høyres Studenter Tillegg

26

84

Høyres Studenter Tillegg

27

85

Nordland Høyre

Tillegg
Tillegg
Tillegg

Tillegg

Tillegg

Sørge for at Norge oppfyller sine lovnader om å bruke to prosent av BNP på forsvar så
fort som mulig, for deretter å oppjustere ambisjonen til en gradvis opptrapping til tre
prosent.
Være åpen for utvidelse av NATO med land som deler våre verdier.
At NATO står samlet mot eksterne trusler og stormakter.
Sørge for at Norge er startegisk uavhengig av autoritære regimer.
Av sikkerhetspolitiske hensyn som klar hovedregel kun tillate norsk og alliert eierskap
til norske naturressurser, strategisk viktig eiendom og infrastruktur
Fremheve, tydeliggjøre og vektlegge sikkerhetspolitiske hensyn mer på alle
samfunnsområder
Bidra til å styrke innsatsen for menneskerettigheter, presse- og ytringsfrihet i verden.

Anbefalt avvist

vedtatt

Anbefalt avvist
Anbefalt avvist
Anbefalt avvist

vedtatt
vedtatt
vedtatt

Anbefalt avvist

vedtatt

Anbefalt avvist

vedtatt

Anses ivaretatt av endringene på
linje 21

vedtatt

At salg av kritisk infrastruktur som forsvarsanlegg og eiendommer sterkt begrenses for
Anbefalt avvist
å sikre potensielle fremtidige behov.
At norske marinebaser og flybaser i størst mulig grad skal være tilgjengelig for besøk på
Anbefalt avvist
kort varsel av allierte fartøy og fly.
At bosetning skal være et fundament for vår forsvarsevne.

vedtatt
vedtatt

Anbefalt vedtatt med redaksjonelle
endringer: At bosetning skal inngå i vedtatt
vår sikkerhetspolitiske strategi

