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Attac Norges 20. ordinære landsmøte 26. og 27. mars 2022 
 

Forslagsnummer: 1 

Forslagstiller: Anders Ekeland 

Gjelder avsnitt (overskrift og nummer): 1.1 Finansrettferdighet 

Gjeldende tekst:  
 
Hovedsak 
 
Motvirke initiativer for finansialisering av natur som løsning på naturkrisen, spesielt i 
forbindelse med forhandlingene om FNs internasjonale naturavtale i 2022.  
 

Øvrige tiltak 
 
 
Endringer: 
 
Hovedsak 
 
Arbeide for at politiske partier, fag- og miljøbevegelse ber den norske delegasjonen til 
COP27 foreslå et forbud mot bruk av offsets i internasjonal klimapolitikk. 
 

Øvrige tiltak 
 
Ny tekst (slik det blir seende ut etter vedtaket): 
 
Hovedsak 
 
Arbeide for at politiske partier, fag- og miljøbevegelse ber den norske delegasjonen til 
COP27 foreslå et forbud mot bruk av offsets i internasjonal klimapolitikk. 
 

Øvrige tiltak 
 
Begrunnelse: 
 
 
Merknad: Gjeldende punkt slettes ikke, men erstattes og 

flyttes ned til «Øvrige tiltak».  

Relaterte forslag:  
Redaksjonelle følgevedtak:  
Komiteens innstilling:  

Avvises til fordel for forslag 2 
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Styrets innstilling:  
 

Forslagsnummer: 2 

Forslagstiller: Arbeidsplankomiteen 

Gjelder avsnitt (overskrift og nummer): 1.1 Finansrettferdighet 

Gjeldende tekst:  
 

⚫ Arbeide politisk og mobilisere støtte for innføring av et bærekraftsmandat for Norges 
bank. 

⚫ Bygge nettverk og samarbeid med organisasjoner og bevegelser som kjemper mot 
finansialisering av grunnleggende varer og tjenester, slik som bolig, strøm og mat.  

 
Endringer: 
 

• Arbeide politisk og mobilisere støtte for innføring av et bærekraftsmandat for Norges 
bank. 

• Arbeide for at politiske partier, fag- og miljøbevegelse ber den norske 
delegasjonen til COP27 foreslå et forbud mot bruk av offsets i internasjonal 
klimapolitikk. 

• Bygge nettverk og samarbeid med organisasjoner og bevegelser som kjemper mot 
finansialisering av grunnleggende varer og tjenester, slik som bolig, strøm og mat.  

 
Ny tekst (slik det blir seende ut etter vedtaket): 
 

• Arbeide politisk og mobilisere støtte for innføring av et bærekraftsmandat for Norges 
bank. 

• Arbeide for at politiske partier, fag- og miljøbevegelse ber den norske 
delegasjonen til COP27 foreslå et forbud mot bruk av offsets i internasjonal 
klimapolitikk. 

• Bygge nettverk og samarbeid med organisasjoner og bevegelser som kjemper mot 
finansialisering av grunnleggende varer og tjenester, slik som bolig, strøm og mat.  

 
 
Begrunnelse: 
 
 
Merknad:  

Relaterte forslag:  
Redaksjonelle følgevedtak:  
Komiteens innstilling:  

Vedtas 
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Styrets innstilling:  
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Forslagsnummer: 3 

Forslagstiller: Anders Ekeland 

Gjelder avsnitt (overskrift og nummer): 1.3 Demokratisk digitalisering 
 

Gjeldende tekst: 
 
Hovedsak 

⚫ Involvere hele organisasjonen i en større kampanje for demokratisk eierskap til data 
og et oppgjør med teknologigantene, i samarbeid med allierte organisasjoner. 

Øvrige tiltak 
 
 
Endringer (ny tekst markeres med blått, strøket tekst markeres ved rødt og 
overstreking): 
 
Hovedsak 

⚫ Samarbeide med fagbevegelsen for å sikre at regjeringens opprettelse av en nasjonal 
skyløsning for offentlige data blir en bred offentlig skyløsning som erstatter usikre 
kommersielle leverandører og sikrer data i alle ledd av forvaltning og offentlige 
tjenester  

Øvrige tiltak 
 
Ny tekst (slik det blir seende ut etter vedtaket): 
 
 
Hovedsak 

⚫ Samarbeide med fagbevegelsen for å sikre at regjeringens opprettelse av en nasjonal 
skyløsning for offentlige data blir en bred offentlig skyløsning som erstatter usikre 
kommersielle leverandører og sikrer data i alle ledd av forvaltning og offentlige 
tjenester  

 

Øvrige tiltak 
 
 
Begrunnelse: 
 
 
Merknad: Gjeldende punkt slettes ikke, men erstattes og 

flyttes ned til «Øvrige tiltak».  

Relaterte forslag:  
Redaksjonelle følgevedtak:  
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Komiteens innstilling:  
Avvises 

Styrets innstilling:  
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Forslagsnummer: 4 

Forslagstiller: Einar Hagness 

Gjelder avsnitt (overskrift og nummer):  
1.1 Finansrettferdighet 
Hovedsak 
Gjeldende tekst (ved ny tekst skriv inn siste setning før og første setning etter): 

• Motvirke initiativer for finansialisering av natur som løsning på naturkrisen, 
spesielt i forbindelse med forhandlingene om FNs internasjonale naturavtale i 
2022.  

 
Endringer (ny tekst markeres med blått, strøket tekst markeres ved rødt og 
overstreking): 

a) Studere og formidle hva slags økonomisk politikk som kan skape bærekraftig 
vekst som sikrer velferdssamfunnet og motvirker de økende forskjellene uten å 
true klima og natur. 
 

Ny tekst (slik det blir seende ut etter vedtaket): 

a) Studere og formidle hva slags økonomisk politikk som kan skape bærekraftig 
vekst som sikrer velferdssamfunnet og motvirker de økende forskjellene uten å 
true klima og natur. 
 

b) Motvirke initiativer for finansialisering av natur som løsning på naturkrisen, 
spesielt i forbindelse med forhandlingene om FNs internasjonale naturavtale i 
2022. 
 

Begrunnelse: 
Økonomiforståelse er en forutsetning for endring. To hovedsaker med ulik innretning: 
a) har «vanlige folk» som målgruppe, mens b) er mer innrettet mot partier og 
organisasjoner. Dessuten er a) best egnet for åpne møteserier o.l., mens b) egner seg 
best for ledelsen og arbeidsgrupper. 
 
Merknad:  

Relaterte forslag: Skriv her om dette forslaget henger sammen med 
andre forslag 

Redaksjonelle følgevedtak: Skriv her hvis dette forslaget gjør at ordlyden i 
andre punkter må endres. 

Komiteens innstilling:  
 

Styrets innstilling:  
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Forslagsnummer: 5 

Forslagstiller: Einar Hagness 

Gjelder avsnitt (overskrift og nummer):  
1.1 Finansrettferdighet 
Øvrige tiltak 
Gjeldende tekst (ved ny tekst skriv inn siste setning før og første setning etter): 

• Arbeide for at politiske partier, fag- og miljøbevegelse ber den norske delega-
sjonen til COP27 foreslå et forbud mot bruk av offsets i internasjonal klimapoli-
tikk.  
 

Endringer (ny tekst markeres med blått, strøket tekst markeres ved rødt og 
overstreking): 

• Arbeide for at politiske partier, fag- og miljøbevegelse ber den norske delega-
sjonen til COP27 foreslå et forbud mot bruk av offsets i internasjonal klimapoli-
tikk. verdipapirisering av offsets kombinert med styrket regelverk og uavhengig 
kontroll. 
 

Ny tekst (slik det blir seende ut etter vedtaket): 

• Arbeide for at politiske partier, fag- og miljøbevegelse ber den norske delega-
sjonen til COP27 foreslå et forbud mot bruk av offsets i internasjonal klimapoli-
tikk. verdipapirisering av offsets kombinert med styrket regelverk og uavhengig 
kontroll. 
 

Begrunnelse: 
Forslaget er mer realistisk og bedre i samsvar med arbeidsplanens andre punkter som 
tar utgangspunkt i den aktuelle situasjonen. 
 
Merknad:  

Relaterte forslag: Skriv her om dette forslaget henger sammen med 
andre forslag 

Redaksjonelle følgevedtak: Skriv her hvis dette forslaget gjør at ordlyden i 
andre punkter må endres. 

Komiteens innstilling:  
 

Styrets innstilling:  
 

 
 


