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Sak 8/17 Resolusjoner  1 

Redaksjonskomiteens forslag til resolusjoner fra Senterpartiets landsmøte 2017:  2 

 3 

1) Norge trenger en regjering for hele landet 4 

Senterpartiet mener at Norge trenger en ny politisk kurs. Det betyr at dagens Høyre/FrP-5 

regjering må bli avløst etter stortingsvalget til høsten. Denne regjeringen har lagt opp til en 6 

omfattende sentralisering på de fleste samfunnsområder. Viktige tjenester for folk i 7 

hverdagen fjernes og folk føler seg oversett, overprøvd og overkjørt. 8 

Senterpartiet vil i neste stortingsperiode prioritere: 9 

• Å sikre beslutninger, tjenester og tilbud nært folk, uansett hvor i landet de bor. 10 

• Et samfunn med små sosiale og geografiske forskjeller 11 

• Å sikre norsk eierskap og norske naturressurser, og stoppe salg av Norge 12 

• Trygg og kortreist norsk mat 13 

• Et sterkt nasjonalt og lokalt folkestyre 14 

Senterpartiets landsmøte mener at en Senterparti-/Arbeiderpartibasert regjering er den 15 

beste plattformen for en politikk som ser hele Norge. 16 

 17 

2) Nært folk - en tillitsreform i Norge 18 

Senterpartiet har en politikk basert på tillit til folk uavhengig av hvor de bor. Vi tror at de 19 

som har skoen på, best vet hvor den trykker. Derfor vil vi finne politiske løsninger nært folk, 20 

uansett hvor i landet man velger å leve. Nærhet til beslutninger skaper trygghet, tillit og 21 

tilpassede løsninger. Fire år med omfattende sentralisering fra dagens Høyre/FrP-regjering 22 

har ført til økte avstandsulemper, fremmedgjøring og mer byråkrati.  23 

Regjeringens sentraliseringsreformer vil få store negative konsekvenser for 24 

samfunnsutviklingen.  Kommunereformen, regionreformen, politireformen, helsereformer, 25 

langtidsplanen for forsvaret, domstolsreformen og NAV-reformen er eksempler på politikk 26 

som både sentraliserer landet, gir dårligere løsninger og bygger ned det tillitsbaserte 27 

samfunnet som har tjent oss vel. 28 

Regjeringens reformer innebærer verken forbedringer eller forenklinger for den enkelte 29 

innbygger. Erfaringene viser at sentralisering fører til mer administrasjon og mer 30 

rapportering. Større enheter gir tyngre beslutningsstrukturer, og dermed blir det færre 31 

ressurser til faktisk tjenesteyting. Kostnadene går opp og kvaliteten ned.   32 

Senterpartiet respekterer resultatet når folk i folkeavstemminger eller kommunestyrer og 33 

fylkesting har sagt nei til sammenslåing. Stortingets jobb må være å legge til rette for at 34 

lokalsamfunn skal kunne utvikle seg best mulig, og ikke å overprøve folkemeningen eller 35 

straffe resultater vi ikke liker. Derfor vil Senterpartiet bidra til å gjøre om vedtak om 36 

tvangssammenslåinger av kommuner og fylkeskommuner.  37 



Den såkalte «nærpolitireformen» skulle gi mer operativ aktivitet og tilstedeværelse av politi 38 

over hele landet. Reformen har i stedet medført en enorm vekst i Politidirektoratet, mens 39 

lensmannskontor, politistasjoner og politidistrikt blitt nedlagt. På samme måte opplever 40 

lokalsamfunn at lokale sjukehus og helsetilbud legges ned, mens byråkratiet i 41 

helseforetakene vokser. Avstandene øker og tryggheten reduseres. 42 

Nærhet til tjenester er viktig for å ivareta sårbare grupper i samfunnet. Digitale løsninger kan 43 

ikke erstatte mennesker i førstelinjetjenesten. NAV-reformen gjør det vanskeligere for folk 44 

som for eksempel sliter med språk, sykdom eller andre utfordringer å få riktig og rask hjelp i 45 

systemet. Integrering av flyktninger og asylsøkere blir bedre i oversiktlige samfunn. Derfor er 46 

det viktig å legge til rette for at alle kommuner, også de minste, kan bidra til bosetting og 47 

mottakskapasitet. Den norske bosettingsmodellen baserer seg på lokalt eierskap til 48 

integrering gjennom at det fattes kommunale vedtak om å bosette flyktninger. Modellen har 49 

vist seg vellykket.  50 

Sentral forvaltning vokser i Norge. Dette henger tett sammen med økt detaljstyring, 51 

rapportering og resultatmåling. Samtidig svekkes førstelinjen og de som utøver tjenester 52 

overfor innbyggerne. Senterpartiet ønsker derfor en tillitsreform som lytter til lærere, 53 

helsepersonell, politifolk, lokalpolitikere og andre som vet best hvordan oppgavene kan løses 54 

lokalt. Ved å legge om offentlig sektor i retning av mer tillitsbasert styring får vi bedre 55 

løsninger, vi desentraliserer oppgaver forenkler og slanker byråkratiet. Vi vil flytte ressurser 56 

fra administrasjon til tjenesteyting. Vi vil legge ned direktorater, ikke lensmannskontor, 57 

kommuner og sjukehus.  58 

 59 

3) Mat å være stolte av 60 

Mat er mer enn å mette. Mat er en grunnleggende menneskerett, men det er også kultur, 61 

identitet, helse og fellesskap. Mat bidrar til verdiskaping, innovasjon og arbeidsplasser. 62 

Mat er vår viktigste ressurs. Måten den produseres på angår oss alle. Forbrukere ønsker ren, 63 

trygg og bærekraftig mat. Bonden og fiskeren som leverer maten, ønsker å produsere mat av 64 

god kvalitet.  65 

Norsk matproduksjon er en suksesshistorie. Norge et krevende land å produsere mat i. Vi har 66 

små og oppstykkede arealer, kaldt klima og lite matjord. Likevel har vi klart å opprettholde 67 

matproduksjon i hele landet med svært høye krav til helse og miljø. Vi har et landbruk med 68 

mindre antibiotikabruk enn de fleste andre land i verden. Landbruket skaper mange 69 

arbeidsplasser i hele landet og ivaretar spennende lokale mattradisjoner.  70 

Våre kyst- og havområder er viktig for å sikre mat og for å skape verdier.  Senterpartiet vil at 71 

fiskeri- og havbrukspolitikken skal utformes slik at den kan bidra til å sikre lønnsomme 72 

bedrifter – både på hav og land, og dessuten ivareta distriktspolitiske målsettinger om 73 

arbeidsplasser og bosetting i våre kystsamfunn. 74 

Verden får stadig flere munner å mette, samtidig som arealer til matproduksjon forringes og 75 

forsvinner over hele verden. Ethvert land har rett og plikt til å sikre sin befolkning nok mat. 76 

Ukontrollert frihandel med mat undergraver muligheten til dette. Norge må derfor bidra 77 



med å produsere mest mulig mat til egen befolkning gjennom en produksjon tilpasset norske 78 

ressurser og klimatiske forhold.   79 

Norsk matproduksjon er framtidsrettet når den klarer å ta vare på de norske kvalitetene 80 

knyttet til variert bruksstruktur og høye krav til dyrevelferd og miljø. Land med større innslag 81 

av industrilandbruk har sett en eksplosjon i dyresykdommer med påfølgende 82 

antibiotikabruk, samt stadig flere bønder som er forgjeldet og ikke lenger eier sin egen gård. 83 

Det er en utvikling Senterpartiet ikke ønsker i Norge.  For å styrke innsatsen mot 84 

antibiotikaresistens må bruken av antibiotika reduseres både i matproduksjonen og i 85 

helsesektoren. 86 

Derfor må vi legge til rette for å produsere mat i hele Norge, og videreutvikle en fornuftig 87 

arbeidsdeling mellom landsdelene slik at alle landsdeler kan utnytte sine naturressurser 88 

både på inn- og utmark. Vi må ta vare på den matjorda vi har. Senterpartiet krever at 89 

jordvern vektlegges mye tyngre i alle planprosesser og at Staten setter mer ambisiøse mål 90 

for å unngå omdisponering av areal. Beitedyr må kunne ferdes i utmarka uten å bli drept av 91 

rovdyr. Vi må opprettholde det gode samarbeidet mellom landbruksnæringa og staten og 92 

sikre leveringsmuligheter, priser og salg gjennom sterke samvirkeorganisasjoner. Det må 93 

legges til rette for en økonomi slik at bønder i ulike produksjoner, størrelser og landsdeler 94 

kan investere i og vedlikeholde en trygg og moderne arbeidsplass. Da sikres rekruttering til 95 

bondeyrket og levende bygder for framtida. Landbrukspolitikken kan ikke løsrives fra 96 

distriktspolitikken.  Distrikts- og strukturvirkemidlene må styrkes for å demme opp mot økt 97 

sentralisering av matproduksjon og redusert verdiskaping i distriktene. 98 

Norge har per i dag lav selvforsyning av landbruksprodukter. Selvforsyningsgraden må øke 99 

med utgangspunkt i norske ressurser. Produksjon av trygg, kortreist og klimavennlig norsk 100 

mat forutsetter at den ikke blir utkonkurrert av mat produsert under helt andre forhold i 101 

utlandet. Sikring av tollvernet for matvarer vi kan produsere i Norge er derfor avgjørende. 102 

Det er også behov for beredskapslagring av vår viktigste matvare: korn.  103 

Stadig flere oppdager at mat ikke er en selvfølge, men en knapp ressurs. Altfor ofte havner 104 

god mat i søpla. Senterpartiet vil derfor ha et nasjonalt mål om å halvere matkastingen.  Det 105 

er ti ganger mer klimaeffektivt å forebygge matsvinn fremfor å behandle det som avfall og 106 

produsere biogass.  107 

Senterpartiet er stolt av kvaliteten på norsk matproduksjon og hvordan den produseres. Det 108 

kreves politisk vilje for å opprettholde produksjonen i framtiden, og både forbrukere og 109 

matprodusenter har felles sak i en god matpolitikk. 110 

  111 



4) Nei til salg av Norge  112 

 Vi har bygd landet vårt med utgangspunkt i rike naturressurser. Disse ligger spredt i hele 113 

landet, både til lands og til vanns. Verdiskapningen fra disse ressursene har bidratt til å 114 

utvikle fellesskapet.  115 

Forutseende politikere sikret lokalt og nasjonalt eierskap til vannkraft, jord, skog, fisk, 116 

mineraler, olje og gass gjennom egne konsesjonslover. Det la grunnlaget for en god 117 

samfunnsutvikling. Landet vårt ville vært svært annerledes hvis ikke verdiene fra fisk, 118 

havbruk, fossefall og olje- og gassforekomstene hadde kommet hele samfunnet til gode. 119 

Mange lands befolkninger er mindre heldig stilt, ved at store naturrikdommer bare kommer 120 

noen få, ofte utenlandske eiere, til gode.   121 

Globale selskapers kamp om markeder og ressurser presser fram krav om økt frihandel og 122 

avtaler der forretning skal gå foran nasjonal lovgivning. Norge har ressurser som verden 123 

trenger mer av, vi er et stabilt land med høyt utdannet befolkning og vi har avansert 124 

teknologi. Dette gjør Norge til et attraktivt marked for investeringer.   125 

Senterpartiet vil videreutvikle vårt nasjonale lovverk og ha en politikk som sikrer verdiene for 126 

framtidige generasjoner. Nøkkelbedrifter for landets infrastruktur må ikke avhendes  til 127 

private interesser med avkastning og utbytte som hovedmål.  Utenlandsk kapital må ikke gis 128 

eierrettigheter til evigvarende norske naturressurser, eller avtaler som gjør at utenlandske 129 

interesser kan overprøve norsk lovgivning. Vi må bruke statlig kapital offensivt for å sikre viktig 130 

nasjonalt eierskap. 131 

Senterpartiet hegner om et nasjonalt og lokalt eierskap som skaper lokale ringvirkninger. 132 

Kommuner må få beholde en større del av verdiskapningen på lokale naturressurser. Et 133 

levende folkestyre forvalter felles ressurser til beste for et samfunn med små geografiske og 134 

sosiale forskjeller, og en selvstendig nasjonalstat sikrer eierskap til ressurser en struktur for 135 

verdiskaping. 136 

 137 

5) Krafttak for et anstendig norsk arbeidsliv 138 

Den norske, tillitsbaserte arbeidslivsmodellen er i rask forvitring. Svekkelse av 139 

arbeidsmiljøloven, fremvekst av bemanningsselskap og uregulert arbeidsinnvandring fra EØS 140 

har bidratt til økt press på lønns- og arbeidsvilkår og at faste stillinger erstattes med 141 

midlertidige i stadig flere bransjer, både i privat og offentlig sektor. Et svekket arbeidsliv er 142 

negativt for hele samfunnet gjennom økte lønnsforskjeller og lavere sysselsetting og 143 

produktivitetsvekst.  144 

EU-utvidelsene siden 2004 medførte et tilbudssjokk i deler av det norske arbeidsmarkedet 145 

som gjorde at lønns- og prisdannelsen og arbeidsmarkedets virkemåte ble endret og la til 146 

rette for utstrakt sosial dumping. En annen konsekvens er at statusen til yrkesfag i norsk 147 

skole svekkes, og framtidig rekruttering til tradisjonelle norske yrkesfag står i fare. Den 148 

norske modellen med et sterkt trepartssamarbeid og kollektive avtaler, utfordres av 149 

utenlandske aktører med tradisjon for å konkurrere på arbeidsmiljø, lønn og sikkerhet.  150 



Det haster med en økt innsats for et anstendig arbeidsliv i Norge. Dette fordrer en styrking 151 

av arbeidsmiljøloven, og kraftfulle tiltak mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. 152 

Senterpartiet mener full sysselsetting og små inntektsforskjeller må være det overordnede 153 

målet i arbeidslivspolitikken.  154 

Før EØS-avtalen ble innført ble det hevdet at den ikke kom til å påvirke norske 155 

arbeidsrettslige spørsmål. Fasiten har vi fått blant annet gjennom Høyesterettsdommen i 156 

havnearbeidersaken og ESAs krav mot Norge i verftsaken. En forutsetning for et anstendig 157 

norsk arbeidsliv er å sikre at norsk arbeidslivslovgivning, norske tariffavtaler og ILO-158 

konvensjoner implementert av Norge får forrang foran EU-lov. Senterpartiets ønske om å 159 

erstatte EØS-avtalen med en handelsavtale,  vil styrke denne forutsetningen. 160 

Når Storbritannia melder seg ut av EU kan det medføre en økning i arbeidsinnvandringen fra 161 

EØS-land til Norge. Derfor ønsker Senterpartiet å innføre en midlertidig overgangsordning 162 

for arbeidsinnvandrere som medfører krav til oppholdstillatelse, basert på foreliggende 163 

jobbtilbud og med krav til norske lønns- og arbeidsvilkår. I løpet av overgangsperioden må 164 

det; bl.a. i lys av de løsninger som Storbritannia har kommet frem til i sitt forhold til EU, 165 

avklares nye permanente løsninger for Norge. 166 

 167 

6) Grønn kløver, grønn vekst 168 

Norge trenger en økonomisk politikk som tar hensyn til naturens bærekraft og som bidrar til 169 

å begrense klimaendringene, samtidig som vi skaper næring som bidrar til endring. En grønn 170 

omlegging av næringslivet vil bli en betydelig styrke for Norge.  Norske bedrifter og 171 

kunnskapsmiljøer har et godt grunnlag for satsing på grønn industri og innovasjon. Vi ligger 172 

langt fremme på sentrale områder som skipsfart og maritim næring, aluminiums- og 173 

ferrolegeringsindustrien, skog- og treindustrien, marin sektor og næringsmiddelindustrien. 174 

Samtidig har vi store muligheter til å produsere mer fornybar energi og å utvikle 175 

transportsektoren.  176 

 For at det norske næringslivet skal vendes i grønn retning, må vi ha et skatte- og 177 

avgiftssystem som legger til rette for det. Det er behov for et insentivsystem som gjør det 178 

lettere å satse på fornybare løsninger. I Norge har vi store naturressurser og store human- 179 

og kapitalressurser som, hvis de brukes riktig, kan være med å gjøre Norges verdens ledende 180 

på bærekraftige løsninger, og gi oss et konkurransedyktig næringsliv på verdensmarkedet.  181 

Utvikling av miljøteknologi er nødvendig for å opprettholde norske bedrifters 182 

konkurransekraft i årene som kommer. I mange deler av landet foregår det 183 

grensesprengende utvikling av ny teknologi, blant annet innenfor hydrogen. Senterpartiet 184 

mener det er viktig at slike grønne vekstideer over hele landet kan bli løftet fram.  Vi ønsker 185 

derfor en kraftfull satsing på miljøteknologi som skal investere i selskaper som tar en 186 

ledende og strategisk rolle i utvikling av nye løsninger og teknologier basert på grønt karbon. 187 



Senterpartiet vil etablere et eget program, og tilføre nødvendig kapital, for innovasjon og 188 

vekstbedrifter etter modell av «Testbädd Sverige», hvor vårt naboland satser kraftig på 189 

innovasjonstiltak med særlig vekt på å styrke strategisk viktige innovasjonsmiljøer og 190 

samarbeidet mellom dem.191 

Det offentlige har stor markedsmakt gjennom offentlige anskaffelser. Slike anskaffelser må 192 

brukes bevisst og aktivt for å fremme grønn vekst. Et positivt eksempel på dette er krav om 193 

nullutslippsferjer. Også når det gjelder offentlig bygningsmasse, både ny og eksisterende, er 194 

det viktig å stille miljøkrav gjennom offentlige anskaffelser.    195 

Transportsektoren må gjennomgå en betydelig omstilling for å nå våre klimamål. 196 

Senterpartiet ser det som viktig å få realisert et CO2 fond for næringstransport som kan 197 

bidra til omstilling av denne delen av transportsektoren. Norsk kraftbransje spiller en 198 

særdeles viktig rolle i klimapolitikken gjennom utbygging av fornybar energi. Utviklingen av 199 

vannkraft, vindkraft og havvind må bli viktige byggesteiner i et miljøvennlig kraftsystem også 200 

i årene framover. Det må sikres nasjonal eierskap til kraftressursene og mer av 201 

verdiskapningen må beholdes lokalt. Overføring av elektrisk kraft vil fortsatt være 202 

monopolvirksomhet. Små, mellomstore og større selskap drives med høy effektivitet og god 203 

beredskap. Senterpartiet vil oppheve kravet om funksjonelt skille for mindre energiselskap 204 

som driver nettvirksomhet.  205 

 Bioøkonomi representerer både en utvikling av nye løsninger og en endring av markeder. 206 

Senterpartiet ønsker en tydelig satsing på bioøkonominæringene; landbruk, skog, fiske og 207 

oppdrett. Senterpartiet vil at det skal etableres en egen bioøkonomiordning hos Innovasjon 208 

Norge som kan drive fram nye løsninger og ideer på dette området. 209 

I Norge i dag er det en årlig tilvekst i skogen på om lag 25 millioner kubikkmeter. Av 210 

nettoøkningen i stående skog er det et bærekraftig grunnlag for å øke avvirkningen med 211 

minst 5 millioner kubikkmeter i året. Senterpartiet mener økt bruk av skogressursene er helt 212 

avgjørende i klimapolitikken. FNs klimapanel forutsetter i sin femte rapport at bruk av 213 

moderne bioenergi minst må femdobles for å nå klimamålene. Økt bruk av tre i bygg, økt 214 

bruk av avansert biodrivstoff og økt bruk av biomasse til erstatning for fossile varer vil være 215 

en klok og viktig del av bioøkonomien i årene framover.  216 

Senterpartiet vil spille på lag med naturen og sette den i arbeid for det grønne skiftet. Da 217 

trenger vi en politikk for offensivt og bærekraftig bruk.  218 



7) Ein framtidsretta forsvars- og tryggingspolitikk 219 

Målsetjinga for forsvars- og tryggingspolitikken er å hevde norsk suverenitet og sikre 220 

nasjonale interesser.  Senterpartiet ynskjer eit nasjonalt forsvar bygd på verneplikt og som er 221 

til stades i heile landet.  Hovudoppgåva til Forsvaret er å trygge norsk territorium, inkludert 222 

havområda våre. 223 

I si trusselvurdering for 2017 slår PST fast at den sikkerheitspolitiske situasjonen i Europa og i 224 

nærliggjande område er meir usikker og uføreseieleg enn på lenge.  Beredskapen er ikkje 225 

god nok i Noreg.  Riksrevisjonen slår fast som særs alvorleg  at korkje politiet eller Forsvaret 226 

sikrar offentlege bygningar og installasjonar godt nok.  227 

I denne situasjonen er det særs urovekkjande at regjeringa byggjer ned Heimevernet.  228 

Medan Heimevernet  skal sikre 40 prosent fleire objekt, blir det i år 6000 færre HV-soldatar.  229 

Senterpartiet ser eit operativt og desentralisert heimevern med gode kapasitetar som ein 230 

avgjerande viktig del av totalforsvaret. Difor vil Senterpartiet auke Heimevernet sin struktur, 231 

auke årleg trening og investere i moderne våpen til alle HV-soldatar.  For å styrkje 232 

beredskapen i Noreg vil Senterpartiet  innføre  seks månaders HV-utdanning, om naudsynt 233 

ved hjelp av  «geografisk utskriving» for å  sikre eit landsdekkande Heimevern. 234 

Regjeringas langtidsplan for Forsvaret sikrar ikkje Hæren naudsynte kapasitetar som 235 

stridsvogner, artilleri og helikopter. Investeringane i Hæren må difor aukast i åra som kjem. 236 

Senterpartiet vil auke det årlege inntaket av vernepliktige og utgreie oppretting av ein  237 

mobiliseringsbasert brigade i Noreg.  238 

Noreg har verdas nest lengst kyststripe, og særs verdfulle naturressursar.  Senterpartiet vil 239 

vidareføre Sjøheimvernet og drifta av korvettane i Sjøforsvaret. 240 

Åtak i det digitale rom er ei veksande utfordring.  Noreg må intensivere oppbygging og 241 

kapasitet til å førebygge cyberangrep mot norske interesser.  Dette må skje gjennom å 242 

arbeide på tvers av sektorar og i eit tett samarbeid mellom sivile og militære aktørar. 243 

Eit trygt Noreg føreset eit forsvar som kan handtere ei rekkje ulike trugsmål og kriser, alt frå 244 

handheving av suverenitet over naturressursar, press mot norsk grense, omfattande og 245 

koordinert terror, cyberåtak eller invasjon. Landet treng difor å ruste opp alle 246 

forsvarsgreinene for å forsvare både luftrommet, kyst og havområde og landterritoriet. Eit 247 

sterkt forsvar får me når desse sektorane evnar å samarbeide saumlaust under god leiing og 248 

me har nok menn og kvinner med vilje, evne og kunnskap til å forsvare landet.  249 

 250 

Senterpartiet krev at veljarane får vite kva hær og heimevern dei ulike partia vil prioritere før 251 

stortingsvalet i september. Regjeringa si såkalla landmaktsutgreiing må offentleggjerast i god 252 

tid før valet.  253 

  254 



8) Framtidsretta norsk infrastruktur 255 

Senterpartiet krev ein Nasjonal Transportplan (NTP) som gjer at folk kjem seg raskt og trygt 256 

fram og som bidreg til auka verdiskaping i heile landet. Løyvingane til samferdsletiltak i åra 257 

framover må trappast opp slik at det vert rom for fleire nye prosjekt, for landet er ikkje 258 

ferdig bygd.  259 

Senterpartiet meiner fylkesvegnettet er nedprioritert av den sitjande regjeringa. Forfallet på 260 

fylkesvegnettet er stort og veksande. Statens vegvesen omtalar det slik i 261 

grunnlagsdokumentet til NTP: «Det er et betydelig forfall på fylkesvegnettet. Kostnaden 262 

knyttet til utbedring av kritisk infrastruktur som tunneler, bruer og ferjekaier er så 263 

omfattende at transportetatene mener det bør vurderes et eget program for fornyelse av 264 

fylkesveger. Sikkerhetsstandarden på fylkesvegnettet er mange steder lav, og den 265 

gjennomsnittlige risikoen for å bli drept eller hardt skadd per kjørte km er om lag 50 prosent 266 

høyere enn på riksvegnettet. Det er store utfordringer knyttet til skred på fylkesvegnettet.» 267 

Senterpartiet er samd med statens vegvesen. Det er naudsynt med eit eige program for å ta 268 

igjen forfallet på fylkesvegnettet i komande NTP. Senterpartiet vil prioritere dette i komande 269 

stortingsperiode. 270 

Regjeringa legg i kommuneproposisjonen for 2018 fram forslag til ny finansieringsmodell for 271 

fylkeskommunal båt- og fergedrift. Senterpartiets Landsmøte meiner ein ny modell skal sikra 272 

alle kystfylka økonomisk moglegheit til å utvikla eit framtidsretta båt og fergetilbud, noko 273 

som er avgjerande for verdiskaping og folks moglegheit til å bu og arbeide langs kysten av 274 

landet. 275 

Breiband er i dag ein like viktig del av infrastrukturen som veg og telefoni. Breibandstilgong 276 

bidreg til geografisk utjamning og er avgjerande for at ein skal kunna ta heile landet i bruk. 277 

Senterpartiet kallar det den digitale allemannsretten. Stortinget fastsette følgjande 278 

målsetjing i 2016: «innen år 2020 skal 90 pst. av husstandene ha tilbud om minst 100 279 

Mbit/s.» Status i dag er at 78% av husstandane har slik tilgang. Marknaden aleine vil ikkje 280 

evna å levere digital infrastruktur til alle innbyggjarar. Det vil vere behov for betydelege 281 

statlege tilskot for å nå Stortinget sitt mål. Senterpartiet vil innfri dette løftet. For å klare det 282 

er det naudsynt med ein kraftig opptrapping i løyvingane til breibandsutbygging. 283 

Mobildekning er også del av grunnmuren for likeverdige tenester i heile landet, og ein 284 

føresetnad for god beredskap. Senterpartiet vil kartleggja og betre svak og manglande 285 

mobildekning, mellom anna ved ei tilskotsordning som sikrar utbygging der den ikkje er 286 

kommersiell lønnsam. 287 

Regjeringa har gjennomført store endringar i korleis me organiserer samferdsla vår. Nye 288 

Veier AS og Jernbanereforma er døme på dette. SP har kjempa mot denne omorganiseringa, 289 

fordi den medfører meir byråkrati og dårlegare tilbod. Konkurranseutsetjinga av jernbana 290 

må stoppast, og tal på selskap innan jernbanedrifta må reduserast. Nye Veier AS har fått 291 

ansvar for fleire store prosjekt, og SP vil vidareføre desse prosjekta som ein del av Statens 292 

Vegvesen. 293 

Drosjenæringa er ein avgjerande del av kollektivtilbodet, og mange stader det einaste 294 

reisealternative forutan personbilen. Delingsøkonomiutvalet og regjeringa har sett næringa 295 



under stort press, og føreslår å oppheve løyveordninga slik at aktørar som Uber lovleg kan 296 

sleppe til i denne marknaden. Senterpartiet meiner løyveordninga saman med køyreplikta 297 

sikrar tilbod nær folk over heile landet heile døgnet, like konkurransevilkår, tryggleik for 298 

brukarane og trygge arbeidsvilkår for sjåførane og må vidareførast. 299 


