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Innspill 3: 52 – KULTURARV

Kulepunkt nr. 3, Linjenummer 3646, endringsforslag:

Gjeldende formulering: Etablere et nasjonalt register over Norges immaterielle 
kulturarv, som tradisjonelt håndverk, folkemusikk, folkedans og andre tradisjonelle 
uttrykk. 

NNy formulering: Etablere et nasjonalt register over Norges immaterielle kulturarv, som 
tradisjonelt håndverk, musikk, dans og andre tradisjonelle kulturuttrykk.

Begrunnelse: Det er viktig å ta vare på immateriell kulturarv fra alle kulturuttrykk. 

Nedenfor følger flere tilleggsforslag hentet fra NOPAs politiske program:

Innspill 4: 36 BOLIGPOLITIKK

• • Som selvstendig næringsdrivende og frilanser uten fast inntekt opplever       
mange at døra til boliglån er stengt. Vi ønsker derfor at selvstendig         
næringsdrivende og frilansere gis mulighet til boliglån gjennom Husbanken.

Innspill 5: 37 ARBEIDSLIV OG VILKÅR

• Vi skal jobbe for retten til 100 % dekning av sykepenger fra 17. dag for selvstendig    
 næringsdrivende.

• • Vi vil ha lik opptjening av trygderettigheter og pensjon, uavhengig av om man er    
 arbeidstaker, frilanser eller selvstendig næringsdrivende.

• Vi ønsker en subsidiert tilleggsforsikring i folketrygden for frilansere og selvstendig    
 næringsdrivende. Ordningen er i dag selvfinansierende og er så dyr at få tegner    
 forsikringen, og jo færre som tegner den, jo dyrere blir den.

• • Vi vil stoppe diskrimineringen av frilansere som også har næringsinntekt. De må i dag  
 tegne forsikring som næringsdrivende for hele sitt virke, og forsikringen for        
 selvstendig næringsdrivende er betraktelig dyrere enn for frilansere.

• Vi ønsker innføring av minstefradrag for enkeltpersonsforetak. Dagens ordning gir    
 skattemessig ulempe hvis de fradragsberettigede kostnadene er lavere enn       
 minstefradraget. Et minstefradrag vil ikke komme til fratrekk i pensjonsgivende inntekt,  
 og gir derfor en pensjonsfordel framfor fradrag av kostnader.

• • Vi ønsker at selvstendig næringsdrivende skal få betaling og rettigheter som       
 lønnstakere når arbeidssituasjonen tilsier det.
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Innspill 6: 38 VELFERD OG SOSIALE RETTIGHETER

• Vi ønsker at NAV etablerer en service- og informasjonsenhet som spesialiserer seg på  
 sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende og frilansere.

Innspill 7: 39 SENIORPOLITIKK

• • Vi ønsker en egen pensjonskonto, hos selvvalgt leverandør, hvor man kan samle alle   
 ulike typer pensjon fra alle ulike tilknytningsformer. Man må sikres        q     
 tjenestepensjonsrettigheter på den inntekten man faktisk har, deriblant statens     
 arbeidsstipend.

• Frilansere og selvstendig næringsdrivende må sikres pensjon fra første dag og første  
 krone.

• D• Det må tilrettelegges for at man kan spare til pensjon selv uten at det går utover    
 andre avgjørende ytelser. Derfor må ordningen med individuell pensjonssparing (IPS)  
 tilrettelegges på en slik måte at den også er gunstig for lavinntektsgrupper.

• Et minstefradrag vil ikke komme til fratrekk i  pensjonsgivende inntekt, og gir derfor en  
 pensjonsfordel framfor fradrag av kostnader.
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