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Sak 9/19 Resolusjoner  
 
Sentralstyret oppnevnte i møte 4. februar følgende redaksjonskomité for resolusjoner fra 
landsmøtet:  
 

Sigbjørn Gjelsvik, stortingsrepresentant, Akershus, leder 
Tomas Iver Hallem, fylkesvaraordfører, Trøndelag 
Gro-Anita Mykjåland, sentralstyremedlem og ordfører, Aust-Agder 
Vidar Nedrebø, fylkesleder, Rogaland 
Nancy Charlotte Porsanger Anti, fylkesnestleder, Finnmark 
Torleik Svelle, Senterungdommen 
Elisabeth Strengen Gundersen, Senterkvinnene 

Sekretær: Vanja Stenslie Krakk, politisk rådgiver i stortingsgruppa.  
 
Innsendte forslag: 
Oversikt over alle innsendte forslag er lagt ut her:  
https://www.senterpartiet.no/landsmote-2019/sakspapir 
 
Redaksjonskomiteen fremmer følgende forslag til resolusjoner for behandling på landsmøtet:  
 
1  Klimapolitikk til å styrke Norge 
2  Styrket nasjonal beredskap 
3  Nasjonal dugnad for bedre psykisk helse 
4  Høyere utdanning må ikke sentraliseres 
5  Sosial dumping, urettferdig konkurranse og dårlig sikkerhet i transportbransjen må stoppes 
6  Si nei til meldeplikt til EU! 
7  Stortinget må styre arbeidsmarkedet 
8  Tollvernet må styrkes for å sikre økt selvforsyning og matvareberedskap 
9  Trafikkstasjoner i hele landet 
10  Ja til bruk av norske ressurser, nei til statlig ekstraskatt 
11  Skal kvinner føde flere barn må det legges til rette for det 
12  Bredbånd- og mobildekning til alle sikrer desentralisering og trygger innbyggerne 
13  Vil ha en skole som er tilpasset elevene 
14  Landet treng ein nasjonal rassikringsplan 
 
Forslagene følger nedenfor.  
 
I sentralstyrets forslag til forretningsorden foreslås det følgende rammer for 
resolusjonsbehandlingen på landsmøtet:  
 

• Landsmøtet tar fredag ettermiddag stilling til hvilke resolusjoner som skal tas opp til 
realitetsbehandling på landsmøtet.   
 

• Forslag til endringer i de resolusjoner som landsmøtet vedtar å ta opp til realitetsbehandling, 
må sendes skriftlig til resolusjoner@sp.no senest lørdag kl. 10.00.   

 
• Redaksjonskomiteen sammenstiller innkomne forslag og innstiller overfor landsmøtet. 

Redaksjonskomiteens innstilling legges til grunn for voteringen. 
 
Det tas forbehold om endringer som følge av landsstyrets og landsmøtets behandling av 
sentralstyrets forslag til forretningsorden for møtet. 



Resolusjonsforslag nr. 1 1 

Klimapolitikk	til	å	styrke	Norge	2 
 3 
Klimaendringene er en av vår tids største utfordringer. Spørsmålet er ikke om Norge skal 4 
ha en kraftfull klimapolitikk, men hvilken klimapolitikk som virker best. Bosetting i hele 5 
landet er en forutsetning for å ta i bruk naturressursene og lykkes med en grønn 6 
omstilling. Senterpartiet mener Norge har gode forutsetninger for å møte 7 
klimautfordringene. Gjennom en god klimapolitikk vil vi bruke denne omstillingen til å 8 
styrke produksjonen i fastlands-Norge, skape grønn vekst og et stort antall nye 9 
arbeidsplasser i hele Norge. Senterpartiet vil arbeide for en klimapolitikk som gir effektiv 10 
transport, matproduksjon, næringsutvikling og som gir muligheten til å leve gode liv i hele 11 
landet.  12 

Forvaltertankegangen er ett av Senterpartiets bærende prinsipper. Det betyr at sjø, jord, luft 13 
og land skal overleveres til neste generasjon i en bedre tilstand. Senterpartiet har alltid 14 
jobbet for ambisiøse klimamål og tiltak som virker gjennom filosofien om at vekst ikke er å 15 
forbruke mer, men å forvalte bedre.  16 

Klimaendringene er menneskeskapte som følge av et stort og stadig økende forbruk av 17 
fossilt karbon i form av olje, gass og kull. Samtidig er Norge i dag mer avhengig av oljepenger 18 
enn noen gang tidligere. Til tross for at regjeringen taler om omstilling og grønt skifte, er 19 
regjeringens bruk av oljepenger historisk høy og investeringene i fremtidsrettet landbasert 20 
industri fortsatt svært lave. Senterpartiet vil jobbe for en storstilt satsing på fastlandsindustri 21 
og videreforedling av Norges rike naturressurser der behovet for energi skal komme direkte 22 
fra sola i form av vannkraft, solceller, jordvarme og havvind. 23 

Tilgang på ren kraft til en konkurransedyktig pris er et viktig fortrinn for norsk industri. I 24 
tillegg besitter Norge unik kunnskap og kompetanse blant annet innen miljøteknologi. 25 
Sammen med deltakelse i det europeiske kvotesystemet gjør dette norsk industri til en viktig 26 
del av en grønn framtid. Det må satses på ny industrietablering og omstilling av eksisterende 27 
industri til lavere utslipp. Dette krever en strategisk planlegging, fellesskapsfinansiering og 28 
byrdefordeling og en langt mer aktiv statlig næringspolitikk enn i dag. Statens ansvar må ikke 29 
begrenses kun til tilrettelegging gjennom generelle rammevilkår. En aktiv næringspolitikk 30 
innebærer å peke på hvilke samfunnsmessige utfordringer man vil løse og hvordan staten og 31 
privat næringsliv kan samarbeide om å nå definerte mål. Arbeidet med industriell 32 
karbonfangst- og lagring må intensiveres. Senterpartiet ønsker en aktiv, nasjonal 33 
industripolitikk og mener at dette ikke er forenelig med nye overføringskabler for å sende 34 
kraft ut av landet.  35 

Senterpartiet mener at en viktig del av klimaløsningen er å tenke bruk framfor vern. 36 
Menneskets bruk av jord, land og hav har stor betydning for disse arealenes evne til å lagre 37 
karbon. Vi løser derfor ikke klimaproblemet bare ved å kutte utslipp. Vi må også øke 38 



opptaket av karbon. Rovdrift på fornybare naturressurser forsterker problemet. Den 1 
omstillingen verdenssamfunnet må gjennom må derfor også innebære en ny giv for 2 
primærnæringene. Karbonopptaket i norsk skog ligger an til å bli 5,3 mill. tonn lavere i 3 
perioden fra 2010 til 2030. Som et land med store skogarealer har Norge et særlig ansvar for 4 
å sikre opptak av karbon nasjonalt. Paris-avtalen slår fast at det i andre halvdel av dette 5 
århundret må være oppnådd balanse mellom menneskeskapte utslipp og opptak av 6 
klimagasser. Oppskriften er å øke skogproduksjonen, hogge når skogen er hogstmoden og 7 
plante ny skog som tar opp karbon. Dette gir samtidig grunnlag for økt verdiskaping og nye 8 
arbeidsplasser i treforedlingsindustrien. Senterpartiet vil styrke verdikjedene som 9 
videreforedler fornybare råstoff.  10 

Senterpartiet mener vi ikke må se oss blinde kun på kompliserte og kostbare industrielle 11 
prosesser for å fange CO2 når naturen allerede tilbyr en rimelig og effektiv måte å gjøre det 12 
på. Fotosyntesen er den mest effektive måten å fange CO2 på. Det er stort potensiale i 13 
Norge for å ta opp mer CO2 gjennom økt volum i norske skoger, effektivt utnytte biodrivstoff 14 
og bruke bioressursene på ulike måter som lagrer CO2 over lang tid i alt fra byggematerialer, 15 
biokull til jordforbedring. I tillegg vil dette kunne kultivere større deler av landet, skape 16 
arbeidsplasser og nye næringskjeder. Effekten av disse tiltakene må komme Norge til gode i 17 
klimaregnskapene våre. 18 

Norske matprodusenter er blant verdens mest klimavennlige med lave klimautslipp pr 19 
produsert enhet. Langsiktig arbeid med avl, husdyrhelse og fôring har gitt et framtidsrettet 20 
husdyrhold med lave utslipp. Klimatiltak som reduserer matproduksjonen vil flytte 21 
utslippene og verdiskapingen til andre land. Klimapolitikken må bidra til å sikre fortsatt 22 
livskraftig norsk matproduksjon. Utslipp fra biologiske prosesser kan ikke likestilles med 23 
fossil forurensing og skal ikke avgiftsbelegges. Senterpartiet vil jobbe for at norske 24 
matprodusenter får verktøy og økonomisk handlingsrom til å fortsette arbeidet med å 25 
redusere utslippene fra næringa.  26 

Klimaendringene merkes allerede i de naturbaserte næringene i Norge og i resten av verden. 27 
Tørkesommeren i 2018 viste hvor krevende klimaendringene kan være for alle som lever av 28 
og med naturen. Jorda, skogen og beitedyrene er både et offer for klimaendringene og 29 
samtidig en helt sentral del av klimaløsningen. Dette forsterker behovet for å hegne om den 30 
verdifulle matjorda og beitelandet og å styrke nasjonal matproduksjon. Senterpartiet kan 31 
aldri akseptere at svaret på klimautfordringen er redusert norsk matproduksjon. Tvert imot 32 
må både matproduksjonen på norske ressurser og selvforsyningsgraden betydelig opp. 33 

Utslippene fra persontrafikk og transport må kuttes gjennom et teknologiskifte. Gjennom 34 
bred politisk innsats har Norge kommet langt i arbeidet med å kutte utslipp fra personbiler. 35 
Nå trengs det tiltak som monner også for resten av biltrafikken. Senterpartiet står sammen 36 
med næringslivet og miljøbevegelsen i kampen for et CO2-fond for næringstransporten. 37 
Næringstransporten står for 2/3 av utslippene fra transportsektoren. I følge 38 
Miljødirektoratet kan et CO2-fond bidra til å redusere utslippene fra transport med mellom 39 



25 og 30 prosent innen 2030, noe som tilsvarer opp mot 2 mill. tonn årlig. Vi må samtidig 1 
legge til rette for at mer godstrafikk flyttes fra vei til bane og sjø. Det må legges til rette for 2 
at utspillsfrie løsninger i større grad tas i bruk på skip, sjøtransport og luftfart. 3 

Norge står midt i en ferge- og hurtigbåtrevolusjon der ny klimavennlig teknologi rulles ut i 4 
stor fart. Dette har vært mulig som følge av klare politiske vedtak og reguleringer og 5 
fremoverlente teknologileverandører i hele landet. Til sammen er dette en viktig formel for 6 
teknologiskifte også på andre sektorer.  7 

Klimapolitikken må være rettferdig både sosialt og geografisk. Flate avgifter rammer like 8 
hardt uavhengig av inntekt og bosted. Den tyngste økonomiske byrden ved omstilling skal 9 
ikke bæres av de som har vanskeligst tilgang til ny teknologi. Aktivt næringsliv og bosetting i 10 
hele landet er en forutsetning for å ta i bruk mange av klimaløsningene vi har i Norge. 11 
Klimapolitikken må tilpasses de ulike delene av landet og legge til rette for at alle får tilgang 12 
til klimavennlige løsninger og teknologi som både kan redusere kostnader og bidra med 13 
utslippskutt.  14 

Omstilling til et grønnere samfunn krever et vidt spekter av tiltak og virkemidler. I dag er 15 
klimapolitikken i for liten grad utformet for samtidig å bidra til andre viktige samfunnsmål. 16 
Det trengs en plan for klimaarbeidet i hver enkelt sektor. Effektive transportløsninger i hele 17 
landet, videreutvikling av landbruks- og fiskerinæringene, en offensiv nasjonal 18 
industripolitikk basert på grønn energi og bosetting i hele landet skal være førende for valg 19 
av klimaløsninger. Vi må samtidig jobbe for å tilpasse oss klimaendringene som allerede 20 
påvirker hverdagen vår. Tørke, flom og ekstremvær er reelle utfordringer vi må tilpasse oss 21 
og jobbe for å forhindre.  22 

Senterpartiet mener Norge er godt rustet til å møte klimautfordringene. Vi velger løsninger 23 
som passer for hele landet!  I Et grønt skifte kan vi ikke drive rovdrift på våre fornybare 24 
ressurser, men slik at vi overlate dem i bedre stand til neste generasjon. Senterpartiet vil 25 
jobbe for at Norge blir et foregangsland i overgangen fra et samfunn der behovet for karbon 26 
dreies fra fossilt til fornybart. Dette innebærer økt lønnsomhet for det næringslivet som 27 
forvalter, produserer og foredler fornybare naturresurser både gjennom tradisjonelle 28 
metoder og ny teknologi.  29 

Senterpartiet vil forsterke norsk klimapolitikk gjennom å:  30 

• Opprette et CO2-fond for næringstransport etter modell fra NOx-fondet, med 31 
virkning fra 1.1.2020.  32 

• Styrke el-nettet og bygge ut 8000 nye hurtigladere innen 2025.  33 

• Legge til rette for at fly som brukes på kortbanenettet drives med elektrisitet.  34 

• Gi tilskudd til klimavennlige ferger og tilskudd til utskifting av båter i skjarkflåten.  35 

• Systematisk plan for overføring av gods fra vei til sjø i samarbeid med norsk rederier 36 
og verft. 37 



• Sørge for et bedre togtilbud lokalt og regionalt og som bidrar til å knytte regionene 1 
sammen. 2 

• Bygge flere krysningsspor og oppgradere terminaler for å få mer gods over fra veg til 3 
jernbane. 4 

• Endre målet for Avinor slik at målet blir et godt flytilbud i hele landet framfor økt 5 
vekst i flytrafikken.  6 

• Bruke eksisterende infrastruktur der det er mulig, framfor å bygge ny, eksempelvis 7 
beholde Andøya flystasjon og bruke Torp og Rygge flyplass framfor etablering av en 8 
tredje rullebane på Gardermoen. 9 

• Øke opptaket av karbon i skog gjennom aktiv skogpolitikk.  10 
• Bruke inntekter fra CO2-avgiften på sokkelen til å finansiere investeringer i den 11 

skogbaserte verdikjeden. 12 

• Bedre rammevilkårene og forbedre avskrivingsreglene for industri som videreforedler 13 
fornybart råstoff.  14 

• Satse på produksjon av 2. generasjons biodiesel i Norge basert på norsk trevirke.  15 
• Utarbeide en strategi for økt bruk av tre i norske bygg. 16 

• Bidra til videre klimaforbedringer i jordbruket ved å øke bevilgningene til forskning og 17 
satse på prosjektet Klimasmart Landbruk som gir rådgivning tilpasset det enkelte 18 
gårdsbruk. 19 

• Innføre et klimafond for landbruket som gir skattefordeler ved klimainvesteringer på 20 
eget gårdsbruk.  21 

• Gjøre klimatiltak i landbruket til en del av Enovas ansvar, slik at landbruket kan få 22 
støtte til klimatiltak på linje med andre næringer, blant annet for å tilrettelegge for at 23 
landbruket når sitt selverklærte mål om å bli fossilfrie innen 2030. 24 

• Øke opptaket av karbon i jord, blant annet gjennom bruk av biokull.  25 

• Satse på forskning og storskala innvesteringer for fôrressurser basert på norske 26 
ressurser, som proteinrike planter, alger, larver og sjøgress.  27 

• Erstatte gassturbiner på norske sokkel ved energi fra flytende vindkraft og 28 
elektrifisering.  29 

• Gi Statnett i oppgave å utvikle et sentralnett for strøm på sokkelen tilsvarende 30 
etableringen av en felles rørinfrastruktur fra norsk sokkel.  31 

• En lokalt forankret utbygging av vindkraft som ivaretar landskap og naturkvaliteter og 32 
eksisterende næringer og bidrar med inntekter til lokalsamfunnene. Ved utbygging 33 
på land må dette være i tråd med lokale ønsker og kommunestyrevedtak.  34 

• Øke produksjonen av fornybar energi ved å oppgradere eksisterende vannkraftverk, 35 
gjennom lokalt tilpassede tiltak. 36 

• Legge til rette for en effektiv logistikk for å distribuere råvarer til biogassproduksjon.  37 

• Intensivere arbeidet med karbonfangst og -lagring.  38 



• Opprette et grønt investeringsselskap med minimum 10 mrd. kroner i grunnkapital 1 
for utvikling av, og strategiske innvesteringer i, teknologibedrifter som baserer seg på 2 
grønt (fornybart) karbon. Selskapet skal lokaliseres utenfor Oslo. 3 

• Øke kapitalen i det statlige investeringsselskapet Nysnø slik at selskapet kan øke 4 
investeringen i klimateknologi og norske industriløsninger som reduserer utslipp, 5 
bl.a. innen energi og sjøtransport.  6 

• Bruke den offentlige innkjøpspolitikken til å øke etterspørselen etter klimasmarte 7 
løsninger og bruk av fornybare råstoff med et langsiktig mål om at dette skal bli 8 
økonomisk bærekraftig.  9 

• Stimulere til økt satsing på havvind. 10 
 11 
 12 
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 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 



Resolusjonsforslag nr. 2 1 

Styrket	nasjonal	beredskap		2 
 3 

Stadig flere er bekymret for beredskapen i Norge. Økte avstander og svekket lokal 4 
tilstedeværelse gjør at mange føler usikkerhet på om de får tidsnok hjelp og bistand 5 
dersom ulykken er ute og de ringer 112 eller 113. Reduksjonen av landmakten i Norge 6 
svekker både nasjonal sikkerhet og lokal beredskap. Samtidig har den såkalte 7 
«nærpolitireformen» ført til den sterkeste sentraliseringen av politiet som noen gang er 8 
gjennomført i Norge. 9 
 10 
Flere lokalsamfunn har i det siste mistet ambulansetilbudet, og halvparten av kommunene i 11 
Norge opplever brudd på responstider for ambulanse. Det er paradoksalt at helseforetakene 12 
i en slik situasjon ønsker å sentralisere mer av ambulansetilbudet for å spare penger. 13 

Som følge av politireformen er 122 lensmannskontor lagt ned. Hele 8 av 10 ansatte i politiet 14 
mener beredskapen er blitt dårligere eller uendret og over 95 prosent av de ansatte mener 15 
at tilgjengeligheten til politiet er dårligere eller uendret sammenlignet med før reformen. 16 
Som en konsekvens av sentraliseringen av politiet må nå brann- og redningstjenesten stadig 17 
oftere utføre politi- og ambulanseoppgaver. Denne utviklingen er belastende for personellet 18 
i brann- og redningstjenesten, men også økonomisk krevende for kommunene. Mannskapet 19 
i brann- og redningstjenesten er ofte deltidsansatte som utfører oppgavene i tillegg til annen 20 
jobb. At disse også blir kalt inn for å gjøre politi- eller ambulanseoppgaver bryter med 21 
forutsetningene for tjenesten og kan føre til slitasje på mannskapet og svekke rekrutteringen 22 
til tjenesten.  23 

Også den militære beredskapen er dramatisk svekket og sentralisert de siste årene. 24 
Regjeringen har redusert Heimevernet med 5000 soldater og Sjøheimevernet er lagt ned. 25 
Senterpartiet mener at Riksrevisjonens svært alvorlige kritikk til regjeringen viser at 26 
Heimevernet må styrkes for å sikre troverdig og robust territorial kontroll i Norge. 27 
Senterpartiet ønsker 50 000 HV soldater og gjenoppretting av Sjøheimevernet.  28 

I tillegg vil det som i realiteten er en nedleggelsen av Hærens 2. bataljon føre til at Forsvaret 29 
reduseres med ytterligere 1500 soldater. Konsekvensen av dette er at sivilsamfunnet, enten 30 
det er fred, krise eller krig, i langt mindre grad vil kunne støtte seg på Forsvaret.  31 

Senterpartiet mener det er behov for å øke antallet soldater i Forsvaret. Et stort flertall av 32 
dagens ungdom gjennomfører ikke førstegangstjeneste selv om de selv har et ønske om det. 33 
Det er derfor nødvendig å øke det årlige inntaket av vernepliktige til Forsvaret. Inntaket skal 34 
fortsatt reguleres av Forsvarets behov. For å styrke totalberedskapen i Norge mener 35 
Senterpartiet at en større andel av hvert årskull skal innkalles til alternativ 36 
førstegangstjeneste som innebærer ikke-militær beredskapsopplæring, hvoretter en del av 37 
kullet går inn i Sivilforsvaret eller andre beredskapsorganisasjoner.  38 



Norge har en forpliktelse til å innfri NATOS styrkekrav. For å imøtekomme dette og styrke 1 
landmakten er det behov for å oppgradere stridsvognene innen 2025, bevare 2. bataljon, 2 
opprette en mobiliserbar brigade og opprettholde dedikert helikopterstøtte til hæren. 3 

Overvåkning og kontroll i nordområdene må være en prioritert oppgave.  Det er behov for 4 
fortgang i prosessen med å sikre Kystvakten helikopter til søk og redning, og for å sikre 5 
kontroll på norske verdier. Det bør også vurderes å øke antall ubåter. 6 

Smeltende havis og varmere hav har ført til at både turister og fiskere trekker stadig lengre 7 
nordover. Men lange avstander, ustabilt samband, kulde og mørke vanskeliggjør 8 
redningsaksjoner langt nord. Risikoen for store ulykker til sjøs bekymrer Senterpartiet. Vi ser 9 
en stadig økende aktivitet i og på havet. Dette medfører stadig flere aksjoner som håndteres 10 
av de to hovedredningssentralene. Norge har store økonomiske interesser til havs. 11 
Senterpartiet mener søk og redningskapasiteten til havs må styrkes og tilpasses et økt 12 
aktivitetsnivå framover. 13 

Det er uholdbart at folk som ferdes alene på vidda, i skogen eller på sjøen opplever 14 
utrygghet på grunn av dårlig dekning og manglende mulighet for kommunikasjon. Som 15 
eksempel er det flere situasjonen etter at kystradioen i Vardø ble stengt der båter i nød ikke 16 
fått tilkalt hjelp på flere timer på grunn av manglende radiokontakt. 17 

I tillegg til økt lokal beredskap gjennom menneskelige ressurser er det behov for en styrking 18 
av beredskapen og sikkerheten gjennom den digitale infrastrukturen. Norge er allerede et av 19 
verdens mest digitaliserte land. I de kommende årene vil det bygges ut 5G-nett over store 20 
deler av landet. 5G-nettet vil kunne revolusjonere flere samfunnsområder som 21 
trafikkavvikling, helsetjenester og nødkommunikasjon. Beredskapen avhenger av at vi i 22 
enhver situasjon kan ha tillitt til de som bygger og drifter kritisk infrastruktur i Norge. PST 23 
advarer nå mot at enkelte selskaper som i dag drifter slik infrastruktur i Norge kan bli brukt 24 
til etterretningsformål. For å styrke tilliten til forvaltningen, og for å sikre sensitiv 25 
informasjon om norsk sikkerhet og beredskap, må karanteneregelverket strammes inn.  26 

Omfanget av dataangrep mot bedrifter og offentlige virksomheter er et økende problem. 27 
Hacking av datasystemer og jamming av GPS-signaler er en trussel mot 28 
samfunnssikkerheten. Det er derfor behov for økt innsats for styrket cybersikkerhet og 29 
Norges evne til å møte nye trusler i cyberrommet gjennom samarbeid mellom 30 
Cyberforsvaret og andre statlige beredskapsetater. 31 

Senterpartiet vil: 32 

• Lovfeste responstiden for ambulanser i hele Norge. 33 

• Sørge for at målet om at det skal være to politifolk per 1 000 innbyggere skal 34 
komme hele landet til gode.  35 

• Sette ned en totalberedskapskommisjon som skal gjennomgå Norges nasjonale 36 
og lokale beredskap og være tydelig framtidsrettet i sin form. 37 



• Endre lovgivningen slik at myndighetene også i fredstid kan pålegge private 1 
virksomheter som eier og drifter el-forsyning å iverksette beredskapstiltak som er 2 
nødvendige i krisesituasjoner. 3 

• Sikre rask opptrapping i bevilgningene til Forsvaret opp til 2 % BNP. 4 
 5 

• Innfri NATOs styrkekrav for forsvaret av Norge og våre forpliktelser til NATO.  6 

• Utrede oppretting av ytterligere en brigade for å styrke robustheten til 7 
landmakten. 8 

• Øke Heimevernet til 50 000 soldater og gjenopprette Sjøheimevernet.  9 

• Styrke verneplikten i Norge gjennom å øke det årlige inntaket og utrede en 10 
nasjonal beredskapsordning for deler av de vernepliktige. 11 

• Bevare kystkorvettene og sikre helikopterstøtte til Hæren, Kystvakten og 12 
Marinen. 13 

• Sikre Cyberforsvaret styrket kapasitet, samt forsterke samhandlingen mellom 14 
Cyberforsvaret og andre statlige beredskapsaktører.  15 

• Sikre at sårbar og kritisk viktig infrastruktur driftes i Norge, og utelukke selskaper 16 
og personell fra land som Norge ikke har sikkerhetssamarbeid fra å utføre disse 17 
oppgavene.  18 

• Innføre en karanteneperiode på fem år ved overgang til stillinger i, eller oppdrag 19 
for, selskaper som Norge ikke har sikkerhetssamarbeid med for personer som 20 
innehar ledende stilling i departement eller annet forvaltningsorgan, herunder 21 
politisk ledelse. Karanteneperioden skal i særskilte tilfeller også gjelde andre 22 
embeter og stillinger i statsforvaltningen der man har håndtert gradert 23 
informasjon.  24 

 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 



Resolusjonsforslag nr. 3 1 

Nasjonal	dugnad	for	bedre	psykisk	helse	2 
 3 

Psykisk helse er noe alle har og er påvirket av. Halvparten av Norges befolkning vil i løpet av 4 
livet kommer til å slite med psykiske lidelser.  Dette rammer først og fremst den det gjelder, men også 5 
deres pårørende og samfunnet forøvrig. Folkehelseinstituttet anslår at de 6 
samfunnsmessige kostnadene ved psykiske lidelser i Norge på 60-70 mrd.kr hvert år. Det 7 
er i dag kapasitetsutfordringer innen det psykiske helsevernet. 8 

Særlig urovekkende er tallene for barn og unge i skolen og i høyere utdanning.  Psykiske 9 
lidelser er i dag den viktigste årsaken til uhelse i aldersgruppen 20-30 år. Derfor er det viktig 10 
å spre kunnskap og sikre en god beredskap for å forebygge psykisk sykdom i tidlig alder.  11 
Statistikken viser konsekvensene gjennom økning i antallet unge med psykiske lidelser, frafall 12 
fra skole og arbeidsliv og i verste konsekvens - selvmord. Ifølge tall fra Folkehelseinstituttet 13 
velger årlig rundt 600 mennesker å ta sitt eget liv. Beregninger viser at helsetjenesten 14 
behandler mellom 4 000 og 6 000 selvmordsforsøk årlig. I tillegg regner man med at et ukjent 15 
antall selvmord er skjult som ulykker. Fra 2011 til januar 2017 tok 618 mennesker sitt eget liv mens de 16 
var pasienter i psykisk helsevern. Selvmord er derfor et stort samfunnsproblem.  Senterpartiet mener 17 
det er på tide med en nasjonal dugnad for bedre psykisk helse. 18 

Senterpartiet mener vi må bryte ned tabuer rundt psykisk helse, og særlig selvmord gjennom å 19 
åpne opp for samtaler om psykisk helse både i hjemmet, blant venner, i skolen og samfunnet 20 
forøvrig. Vi ønsker å forebygge fremfor å reparere og mener det bør innføres en ordning hvor 21 
alle elever i skolen årlig har en samtale med helsesøster, skolepsykolog eller noen med 22 
tilsvarende kompetanse. Slik vil en lettere nå de ungdommene som allerede sliter og de som 23 
er i risiko for å utvikle en psykisk lidelse. For å oppnå dette er det behov for økt kompetanse i 24 
hvordan samtale med barn og unge om psykisk helse, og hvordan oppdage og samtale med 25 
ungdom som er i faresonen. Dette vil hjelpe til med å fjerne stigmaet knyttet til psykiske 26 
problemer.  27 

Det har i Norge vært en stor og planlagt omlegging av det psykiske helsevernet i retning mer 28 
ambulant og poliklinisk behandling. De siste 20 årene er halvparten av sengeplassene i 29 
psykiatrien forsvunnet. Denne utviklingen med nedbygging av sengekapasitet for pasienter 30 
med alvorlig psykisk sykdom, har nå gått for langt. Dette er dramatisk og Senterpartiet 31 
mener tvert om at antall sengeplasser må økes.   32 

Senterpartiet vil:  33 

• At alle elever i alderen 12-19 år skal ha en årlig samtale med helsesykepleier, 34 
skolepsykolog eller noen med tilsvarende kompetanse for å fange opp elever som 35 
er i ferd med å utvikle psykiske problemer.  36 



• Styrke fastlegeordningen og fjerne egenandelen hos fastlegen for ungdom 1 
mellom 16-19 år.  2 

• Styrke kommuneøkonomien for å ansette flere psykologer, helsesykepleiere, 3 
sosialpedagogikk personale i skolen og tilby lavterskeltilbud.   4 

• Innføre en 5-årig kommunal opptrappingsplan for psykisk helse med øremerkede 5 
midler, for å styrke helse-stasjon og skolehelsetjenesten og andre kommunale 6 
tiltak for psykisk helsehjelp.  7 

• Sikre et kompetanseløft innen psykisk helse blant pedagogisk personale i 8 
barnehage, skole og høyere utdanning, og vurdere obligatorisk e-læringskurs om 9 
forebygging av selvmord for helsepersonell i kommunehelsetjenesten. 10 

• Bedre samarbeid mellom skolehelsetjenesten og barne- og 11 
ungdomspsykiatrien(BUP) og gi helsesykepleiere henvisningsrett til BUP  12 

• Øke behandlingskapasiteten i psykisk helsevern, inkludert barne- og 13 
ungdomspsykiatrien(BUP) og distriktspsykiatriske sentre (DPS), stoppe 14 
nedbygging av sengekapasitet 15 

• Utvide den økonomiske rammen for tilskuddsordningen «Nasjonale tiltak for 16 
forebygging av selvmord og selvskading». 17 

• Satse på et stort kompetanseløft innen psykisk helse hos pedagogisk og annet 18 
personale i barnehage, grunnskole, videregående skole og i universitets- og 19 
høyskolesektoren.  Dette innebærer blant annet kursing i hvordan samtale med 20 
barn og unge om psykisk helse, og hvordan se og samtale med ungdom som er i 21 
faresonen. 22 

• Pasientgrupper som har behov for langvarig og individuell oppfølging får tilbud 23 
om innleggelse. 24 

• Styrke tilbudet til etterlatte og lokale krisetilbud, og intensivere det 25 
selvmordsforebyggende arbeidet i kjente risikosituasjoner som ved utskriving fra 26 
sykehusopphold og endt soning. 27 

• Styrke kapasiteten i Samisk nasjonalt kompetansesenter for psykisk helse (SANKS) 28 

• Øke kompetansen i samisk språk og kultur både i hjelpeapparatet og i 29 
forebyggende tiltak.  30 

 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 



Resolusjonsforslag nr. 4 1 

Høyere	utdanning	må	ikke	sentraliseres		2 
 3 

Etableringen av distriktshøgskolene i sin tid har vist seg å være et av de viktigste 4 
virkemiddelene for å sikre alle deler av landet arbeidskraft med høy kompetanse. 5 
Høgskolenes samfunnsoppdrag har først og fremst vært å utdanne kandidater til 6 
velferdssektoren og regionalt arbeidsliv. Strukturreformen har ført til at høgskoler er slått 7 
sammen til nye universiteter. Dette utfordrer kjernen i høgskoleoppdraget. 8 

I alle deler av landet er det et kontinuerlig behov for lærere, sykepleier, barnehagelærere, 9 
ingeniører og andre profesjoner med høg kompetanse. Det krever universitet og høgskoler 10 
med høy kvalitet.  11 

Senterpartiets mener konsekvensene av strukturreformen i høyere utdanning i realiteten 12 
legger opp til en avvikling av høgskoleoppdraget og en sniksentralisering av høyere 13 
utdanning og forskning. Dette skjer uten en forutgående debatt om hvordan vi vil at høyere 14 
utdanning skal organiseres og hvilke formål den skal fylle.  15 

Regjeringen har pålagt flere av institusjonene om å vurdere studiestedstrukturen i 2019. 16 
Dette kan bety en sterk sentralisering ved flere av de nye universitetene. Studiesteder kan bli 17 
lagt ned uten at det tas noe politisk ansvar for utviklingen. I stedet overlater regjeringen 18 
ansvaret til styret ved det enkelte universitet og høgskole å gjennomføre en slik 19 
sentralisering.   20 

En nedlegging av studiesteder og studietilbud vil både være negativt for ungdoms mulighet 21 
til å gjennomføre høyere utdanning, voksnes mulighet for etter- og videreutdanning og for 22 
regionalt arbeidsmarked sin tilgang til kompetent arbeidskraft og relevant forskning.  23 

Senterpartiets mener den desentraliserte strukturen innen forskning og høyere utdanning 24 
må bygges opp og ikke ned. Det er viktig at de mindre studiestededene opprettholdes og 25 
videreutvikles for å sikre kompetanse i alle deler av landet, både i offentlig og privat sektor.  26 

Nye og strengere krav til kompetanse for ansatte ved universitets- og høgskoleinstitusjonene 27 
er vanskelig å oppfylle ved de nye universitetene. Senterpartiets mener det er grunn til å 28 
vurdere differensierte krav til forskerkompetanse ved akkreditering av institusjoner og 29 
studietilbud.  30 

Senterpartiet vil:  31 

• Sikre en fornuftig arbeidsdeling i UH-sektoren  32 
• Opprettholde de campuser og studiesteder som i dag inngår i de nye universitetene 33 
• Etablere et rettferdig finansieringssystem 34 
• Styrke basisfinansieringen av både universiteter, høgskoler og fagskoler 35 



• Gi uttelling i finansieringssystemet for etablering av desentraliserte og 1 
arbeidslivsrelevante studietilbud  2 

• Stimulere universitetene og høgskolene til å tilby relevante etter- og 3 
videreutdanningstilbud 4 

• At strukturendringer skal avgjøres av politiske myndigheter og ikke overlates til det 5 
enkelte styre 6 

 7 

 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 



Resolusjonsforslag nr. 5 1 

Sosial	dumping,	urettferdig	konkurranse	og	dårlig	sikkerhet	i	2 

transportbransjen	må	stoppes	3 
 4 

Norge har et krevende veinett, spesielt om vinteren. Ulykkestallene for utenlandske 5 
vogntog er urovekkende høye. Senterpartiet mener at utenlandske vogntog og sjåfører 6 
uten nødvendig utstyr og kompetanse til å kjøre på norske vinterveier innebærer en 7 
økende og uakseptabel sikkerhetsrisiko for andre trafikanter. Vi ser dessuten stadig 8 
eksempler på brudd på regler om kjøre- og hviletid. Senterpartiet krever handling nå. 9 
Dette er først og fremst et offentlig ansvar og regjeringen må snarest iverksette tiltak for å 10 
rydde opp. 11 

  12 
Dessuten er regelstridig konkurranse, lovbrudd og ren sosial dumping i ferd med å ødelegge 13 
en viktig del av det norske arbeidsmarkedet. Også dette er uakseptabelt.  Senterpartiet er 14 
tilhengere av at norske og utenlandske transportører skal konkurrere på like vilkår, og slik er 15 
det ikke i dag. Senterpartiet mener at det nå må tas tak dette problemet for å stoppe denne 16 
utviklingen.  17 

 18 
1. Ulovlige lønnsforhold: Utenlandske sjåfører har et enormt press fra både arbeidsgiver og 19 
oppdragsgiver. Arbeidstilsynets kom i 2018 med en rapport som dokumenterte at 70 % av de 20 
kontrollerte utenlandske sjåførene i perioden 2016–2017 hadde ulovlige lønnsbetingelser. 21 
På det daværende tidspunkt lå den lovlige minimumslønna på 167,50, og det var ikke uvanlig 22 
at utenlandske sjåfører fikk rundt 50 kr og minimalt med diett. Firmaene som underbetaler 23 
sjåførene sine på den måten konkurrerer selvfølgelig ut norske sjåfører som gjerne har en 24 
timelønn på rundt 200 kroner.  25 
 26 
2. Ulovlige arbeidsforhold: I tillegg til å kjøre med lønninger under allmenngjorte satser blir 27 
utenlandske sjåfører tvunget til å bo i bilene i flere måneder i strekk. Dette er brudd på 28 
kjøre- og hviletidsreglene. Dette er også sterkt konkurransevridende, siden man sparer 29 
kostnader på hotell og andre overnattingsfasiliteter som norske transportører har. 30 
 31 
3. Det bør innføres såkalt solidaransvar for de største innkjøperne av transporttjenester: 32 
På samme måte som i bygg- og anleggsbransjen må det vurderes vurdere å innføre ansvar 33 
for store, profesjonelle innkjøpere av transporttjenester for at deres leverandører lever opp 34 
til de standardkrav som norske myndigheter setter.   35 
 36 
4. Mer kontroll og sterkere samarbeid mellom Statens Vegvesen, Tolletaten og 37 
Arbeidstilsynet: Sterk og samordnet aktivitet og informasjonsutveksling mellom statlige 38 
myndigheter og kontrollinstanser for å løse dette på så effektivt vis som mulig. Det er særlig 39 



viktig å intensivere kontroll knyttet til grensepassering, men det må også settes av nok 1 
ressurser til andre typer kontroller. Statens vegvesen må få kraftigere virkemidler når det 2 
gjelder sanksjoner mot utenlandske sjåfører som ikke følger reglene.  3 
 4 
5. Drivstoffsvindel og manipulering av rensesystemer: Kontrollaktiviteten knyttet til slike 5 
forhold må økes kraftig, og gebyrsatsene må som et minimum være like for norske og 6 
utenlandske transportører.   7 
 8 
6. «Frivillig» bompengebetaling. I 2015 ble bombrikke obligatorisk i alle tunge kjøretøy som 9 
ferdes i Norge. Det eneste som garanterer lik belastning for norske transportører og 10 
utenlandske, er at man innfører forhåndsbetaling eller andre garantiløsninger som sikrer at 11 
alle betaler slike utgifter.  12 
 13 
7. Elektroniske fraktbrev: Fraktbrevene er gjerne den eneste dokumentasjonen som kan 14 
bekrefte eller avkrefte om oppdraget som utføres, er en internasjonal transport, 15 
kabotasjeoppdrag eller pirattransport. Kvaliteten på fraktbrevene blir stadig dårligere, de er 16 
ofte svært utydelige, uleselige eller klare falsum. Det må derfor innføres krav om 17 
elektroniske fraktbrev slik at det ikke blir like enkelt å jukse med kabotasjereglene.  18 
 19 
8. Sjåførkompetanse tilpasset norske veier og føreforhold: Norske veger og vinterføre 20 
krever en spesiell kompetanse, og norske sjåfører av tunge godsbiler er bedre utstyrt, har 21 
mer kompetanse, høyere mestring og lavere risiko knyttet til vinterkjøring enn utenlandske 22 
sjåfører i Norge. Senterpartiet krever derfor at det må innføres krav om obligatoriske kurs 23 
for å mestre norske vinter vegforhold rettet mot utenlandske sjåfører. 24 
 25 
9. Økt innsats for å bedre forholdene for sjåførene langs veiene: Flere oppstillingsplasser, 26 
døgnhvileplasser, bedre sanitærforholdene og mulighet for elektrisk strømforsyning til 27 
aggregater vil bedre forholdene både for miljøet og de som kjører. Dette er både et offentlig 28 
ansvar og et ansvar for næringen som sådan.  29 
 30 
10. Norske folkevalgte må ha muligheten til effektivt å regulere og håndheve 31 
transportsektoren i Norge: Sosial dumping, urettferdig konkurranse og rene lovbrudd ikke 32 
kan ødelegge for en av landets viktigste bransjer og true sikkerheten langs norske veier. 33 
Senterpartiet sier derfor klart nei til ytterligere liberalisering i reglene fra EU/EØS.   34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 



Resolusjonsforslag nr. 6 1 

Si	nei	til	meldeplikt	til	EU!		2 
 3 

I stedet for å forsvare det norske folkestyret presser regjeringa på for at EU skal overstyre 4 
Norge i stadig sterkere grad. Sist ut er forslaget om en vidtrekkende meldeplikt til EU der 5 
EU skal sensurere forslag fra kommuner, fylkeskommuner og regjeringa før de kommer til 6 
folkevalgt behandling i Norge. Forslaget truer lokaldemokratiet og norsk suverenitet og må 7 
avvises! 8 

Tjenestedirektivet, sammen med EUs grunnprinsipp om fri flyt av bl.a. tjenester, legger 9 
allerede kraftige begrensninger på lokale og nasjonale beslutninger. Den nye meldeplikten 10 
på tjenesteområdet innebærer en ytterligere overstyring fra EU av politiske beslutninger i 11 
Norge.  12 

Gjeldende meldingsplikt omhandler vedtak som allerede er fattet og regelverket slår tydelig 13 
fast at «meldingen skal ikke være til hinder for at medlemslandene kan vedta de aktuelle 14 
bestemmelsene». For EU-kommisjonen er dette et problem, siden det gir begrenset 15 
mulighet for «medlemsstater, Kommisjonen og interesserte parter til å intervenere på en 16 
proaktiv måte i forkant av vedtak av en nasjonal lovgivning». Det nye direktivet skal derfor 17 
«lette utøvelsen av etableringsfriheten for tjenesteytere og den frie utveksling av 18 
tjenesteytelser i det indre marked».  19 

Meldeplikten gjelder alle tjenesteområder som ikke eksplisitt er unntatt fra reglene. På de 20 
områder som direktivet gjelder er EØS-landene pålagt å meddele ESA ethvert forslag til nye 21 
eller skjerpede krav og regler for tillatelser på tjenesteområdet tre måneder før vedtak skal 22 
fattes. Utvides forslaget underveis i prosessen skal også dette meldes til ESA.  Senterpartiet 23 
mener dette er uakseptabelt å gi EU myndighet til en slik inngripen i nasjonale 24 
lovgivningsprosesser.  25 

Protestene fra organisasjoner og lokale folkevalgte i mange EU-land har vært kraftige og 26 
stadig flere har sluttet seg til et europeisk opprop mot Kommisjonens forslag. Forslaget 27 
«skader på alvorlig vis autonomien til lokale styringsorganer og utgjør derfor en trussel mot 28 
lokaldemokratiet» i følge bystyret i Amsterdam. Men den norske regjeringen har ikke engang 29 
tatt seg bryet med å spørre hva norske kommuner og fylker mener om direktivforslaget.  I 30 
stedet kaster de seg inn i et kraftig ideologisk forsvar for stadig sterkere overstyring fra EU. 31 

Blir forslaget om meldeplikt til EU vedtatt vil enda flere beslutninger flyttes inn på 32 
bakrommet – lengre unna folk flest. I sak etter sak overkjører regjeringa lokal motstand og 33 
opptrer i strid med norske interesser. Senterpartiet mener det trengs en meldeplikt ovenfor 34 
det norske folk - ikke til EU! 35 

 36 



Resolusjonsforslag nr. 7 1 

Stortinget	må	styre	arbeidsmarkedet	2 
 3 
Et velorganisert arbeidsliv er forutsetningen for et trygt familieliv. Senterpartiets idelogi er 4 
bygd på økonomisk, sosial og kulturell jamstilling mellom ulike yrkesgrupper. Arbeidsfolk 5 
med full jobb i Norge skal ha inntekt til å leve av i høgkostlandet Norge. Senterpartiet 6 
arbeider for større og sterkere deltagelse i fagorganisasjoner samt for å styrke 7 
trepartssamarbeidet i arbeidslivet. Vi arbeider for å redusere forskjeller i arbeidsinntekt. 8 
 9 
Ved Norges tilslutning til EØS-avtalen med virkning fra 1/1 1994 gikk vi fra å ha et felles 10 
nordisk arbeidsmarked til et EØS-arbeidsmarked som i dag har 31 medlemsland. Lønns- og 11 
arbeidsvilkår i disse landene er svært ulike og arbeidsmarkedene i disse landene har historisk 12 
blitt regulert på svært forskjellige måter. I dag er det over 17 millioner personer som bor og 13 
arbeider i et annet EU/EØS-land enn i sitt hjemland. Lønns- og arbeidsvilkåra i høykostlandet 14 
Norge er langt bedre enn i de fleste EU-land. Fri arbeidsinnvandring rammer derfor stadig 15 
flere fagområder med press nedover på lønns- og arbeidsvilkår i Norge. 16 
 17 
Det er økende sosial og politisk uro i mange EU-land, herunder Frankrike og Tyskland. Partier 18 
som historisk er bygd på folkevalgt styring av arbeidsmarkedet, men som samtidig støtter 19 
EUs frie flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft og stadig sterkere EU-overstyring av 20 
nasjonale beslutninger, blir meget hardt ramma gjennom sviktende oppslutning.  21 
 22 
I Norge erfarer stadig flere fagfolk og bedrifter at de blir utsatt for en urettferdig 23 
konkurranse som gjør arbeids- og konkurransevilkåra mer usikre og dårligere. Samtidig blir 24 
både trepartssamarbeid og politiske vedtak i det norske Stortinget overprøvd og overkjørt av 25 
EU gjennom EØS-avtalen. Før EØS-avtalen ble vedtatt hevdet daværende statsminister Gro 26 
Harlem Brundtland at avtalen ikke kom til å påvirke norske arbeidsrettslige spørsmål. Fasiten 27 
har vi fått blant annet gjennom Høyesterettsdommen i havnearbeidersaken og ESAs krav 28 
mot Norge i verftsaken. EØS-avtalen overstyrer Stortinget og Norges Høyesterett i 29 
arbeidslivsspørsmål.  30 

En forutsetning for et anstendig norsk arbeidsliv er å sikre at norsk arbeidslivslovgivning, 31 
norske tariffavtaler og ILO-konvensjoner implementert av Norge får forrang foran EU-32 
lov. Senterpartiets krav om å erstatte EØS-avtalen med en handelsavtale viser seg å være 33 
nødvendig for å sikre dette. 34 

Senterpartiet vil forsterke arbeidet i Stortinget for å styre arbeidsmarkedet slik at vi får 35 
større trygghet og jevnbyrdighet i norsk arbeidsliv. Arbeidsmarkedet i EU/EØS-land har ingen 36 
andre folkevalgte vedtaksorganet som kan styre helheten i arbeidsmarkedet enn de 37 
nasjonale parlamentene. Senterpartiet mener den folkevalgte styringa av arbeidsmarkedet 38 
må styrkes både for å sikre mer rettferdig konkurranse mellom bedriftene og for å legge 39 
grunnlaget for et tryggere familieliv for arbeidsfolk. 40 



Senterpartiet vil: 1 

• at norsk arbeidslivslovgivning, norske tariffavtaler og ILO-konvensjoner implementert 2 
av Norge skal ha forrang foran EU-retten. 3 

• regulere arbeidsinnvandring fra EU/EØS-området utenfor Norden for å sikre full 4 
sysselsetting og vårt behov for fagfolk for å bygge og drifte landet 5 

• vurdere om ordningen med regulert arbeidsinnvandring i Sveits kan videreutvikles 6 
slik at den passer for det norske arbeids- og næringslivet 7 

• at lønnsbestemmelsene i tariffavtaler som har et lavere lønnsnivå enn 80 pst. av 8 
gjennomsnittlig industriarbeiderlønn automatisk skal allmenngjøres.  9 

 10 

 11 

 12 

 13 
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Resolusjonsforslag nr. 8 1 

Tollvernet	må	styrkes	for	å	sikre	økt	selvforsyning	og	2 

matvareberedskap	3 
 4 
Mat er helt grunnleggende i ethvert samfunn og for ethvert liv. Et hvert land må sørge for 5 
å brødfø sin egen befolkning gjennom å sikre en nasjonal matproduksjon. Verden blir mer 6 
uforutsigbar og matsikkerheten trues fra flere hold. Klimaendringer og at flere land viser 7 
maktpolitiske ambisjoner, forsterkes behovet for å ivareta og styrke egen matproduksjon 8 
og matvareberedskap.  9 

FNs organisasjon for ernæring og landbruk viser til at klimaendringene, kombinert med 10 
verdens stadig økte matbehov, er alarmerende og at endringene truer matsikkerheten på 11 
alle nivåer. For innbyggere i et lite land som deler grense med en uforutsigbar stormakt og 12 
med begrenset egen matproduksjon, er sårbarheten stor. Ved en internasjonal matvarekrise 13 
vil store land ha de sterkeste kortene på hånden.  14 

Produksjonen av mat kan ikke slås av og på. For å ha nødvendig matberedskap, må det være 15 
en kontinuerlig matproduksjon. For et høykostland som Norge er tollvernet den viktigste 16 
forutsetningen for matproduksjon. Derfor må tollvernet forsterkes. 17 

Som følge av ikraftredelsen av artikkel 19-avtalen i EØS-avtalen, er kvotene for tollfri import 18 
av storfekjøtt fra EU økt kraftig. Avtalen ble fremforhandlet og inngått med EU inkludert 19 
Storbritannia og har til nå forrykket handelsbalansen kraftig til EUs fordel. Vilkårene for 20 
artikkel 19 i EØS-avtalen ble godkjent av Stortinget i 2017 og skal etter avtalen reforhandles 21 
etter to år.  22 

Storbritannia representerer i dag 12 prosent av EUs befolkning og ca. 15 prosent av EUs 23 
økonomi. Når britene trolig forlater EU ved utgangen av mars er det naturlig at den tollfrie 24 
importen fra EU reduseres tilsvarende. 25 

Senterpartiet krever at selvforsyning og matvareberedskap kommer på dagsordenen. Vi må 26 
ta vare på matjord i Norge, norsk matproduksjon på norske ressurser og 27 
selvforsyningsgraden korrigert for fôrimport må økes betydelig.  28 
 29 
Tollvernet må ikke uthules bit for bit gjennom nye handelsavtaler. Regjeringen må stå opp 30 
for norske næringsinteresser og norsk matsikkerhet. Det kan derfor ikke inngås nye 31 
handelsavtaler som svekker importvernet og rammevilkårene for den nasjonale 32 
landbruksproduksjonen. 33 

Senterpartiet krever følgende: 34 

• At Norge må utnytte handlingsrommet innenfor dagens WTO-avtale og sørge for å 35 
anvende høyeste vernetoll, prosent- eller kronetoll til enhver tid. 36 



• Innstramming av den tollfrie importen av frukt og grønnsaker der det er potensial for 1 
vekst i norsk produksjon. 2 

• At innrømmelsene Norge har gitt EU i henhold til EØS-avtalens § 19 om tollfri import 3 
av landbruksprodukter til Norge justeres forholdsmessig ned når Storbritannia 4 
forlater unionen. Det skal ikke gis nye tollettelser til EU gjennom disse 5 
forhandlingene. 6 

• At det Ikke inngås nye handelsavtaler som svekker importvernet. 7 

• At arbeidet med beredskapslagring av korn følges opp 8 
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Resolusjonsforslag nr. 9 1 

Trafikkstasjoner	i	hele	landet		2 
 3 
Dagens struktur når det gjelder trafikkstasjoner er fastlagt av Stortinget. Senterpartiet 4 
krever derfor at dersom regjeringen foreslår vesentlige endringer i struktur og tjenester på 5 
trafikk- og kjøretøyområdet, så må dette behandles av Stortinget. 6 

Regjeringen er ute etter å spare penger, men synes ikke å vie brukerne av offentlige tjenester 7 
en tanke. Staten kan sikkert spare noen kroner på dette, og kanskje blir det mer effektivt for 8 
Statens Vegvesen, men det blir mindre effektiv for folk flest. Da har man glemt hvem de 9 
offentlige tjenestene er til for. Dette rammer spesielt distriktskontorene og får konsekvenser 10 
for tjenestene nær folk.  11 

Ved hjelp av en konsulentrapport har regjeringen kommet frem til at flere trafikkstasjoner og 12 
servicekontor skal legges ned, selv om det i flere tilfeller er uklart om det vil føre til 13 
innsparinger. Det som er sikkert er at dette vil føre til større utgifter og ulemper for ungdom, 14 
arbeidstakere og eldre som må reise langt for nødvendige tjenester på trafikkstasjonen. 15 
Lengre og flere reiser vil være lite samfunnsøkonomisk, og føre til unødvendig bilbruk. 16 

Regjeringen har på grunnlag av denne rapporten nå bedt Statens vegvesen om å foreta en 17 
særlig vurdering av hvilke oppgaver som helt eller delvis kan utføres av private aktører, 18 
eksempelvis oppgaver knyttet til avvikling av førerprøver. 19 

Det er i distrikt med dårlig eller ikke-eksisterende kollektivtilbud at behovet for sertifikat er 20 
størst. En opplever i år at elever ved kjøreskolene må reise opp til 450 km en vei, for å 21 
avlegge førerprøver. Dette fører til uønsket fravær, kanskje også overnatting, for eleven og for 22 
den som må stille som sjåfør. 23 

Regjeringens arbeid med såkalt effektivisering av Statens vegvesen er nok et eksempel på 24 
den sentraliseringen og privatiseringen av offentlige tjenester som Høyre og FrP, med støtte 25 
fra Venstre og KrF, har gjennomført de siste fem åra. Resultatet har blitt et dårligere 26 
tjenestetilbud til folk flest i hele landet. 27 

Målet skal aldri være sentraliseringen av tjenester, men legge til rette for at prosessen rundt 28 
sertifikat, etterkontroll, omregistering og prøveskilt skal bli mer tilgjengelig i hele landet. 29 

Senterpartiet vil: 30 
• At dagens trafikkstasjoner opprettholdes og at de oppdateres etter de nye 31 

forskriftene. 32 

• Utrede en overføring av arbeidsoppgaver og trafikkstasjonene til fylkeskommunen 33 
sammen med tilstrekkelige midler for drift. 34 



• At teoretisk og praktisk førerprøve må foretas av offentlige myndigheter, og vurdere 1 
prøveprosjekt der teoretisk prøve kan gjennomføres i offentlige lokaliteter i 2 
kommuner og fylker som ønsker dette. 3 
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Resolusjonsforslag	nr.	10	1 

Ja	til	bruk	av	norske	ressurser,	nei	til	statlig	ekstraskatt	2 
 3 

Norge og det norske folk besitter enorme ressurser i form av kompetent arbeidskraft, 4 
naturressurser, solide nasjonale institusjoner og stor tillit mellom folk. Disse ressursene 5 
må vi ta vare på og forvalte klokt til det beste for hele landet. Senterpartiet vil at 6 
naturbaserte næringer i større grad skal skattes gjennom lokale naturressursskatter som 7 
tilfaller lokalsamfunnene og sier nei til nye, statlige ekstraskatter.  8 

En del av begrunnelsen for dette, er at lokale skatter, i motsetning til statlige skatter, vil gi 9 
lokalsamfunnene insentiv til å legge til rette for utnyttelse av ressurser, noe som kommer 10 
hele landet til gode i form av økt verdiskaping.   11 

Dessverre fører dagens regjering en politikk som truer flere av disse viktige norske 12 
ressursene. Regjeringens politikk innebærer at stadig mer av verdiene som skapes lokalt 13 
trekkes inn i statskassen og brukes blant annet til å redusere skatten for noen av Norges 14 
rikeste personer. Dette har vært en utvikling som har skjedd over tid gjennom skattlegging 15 
av kraftproduksjon, og som regjeringen nå planlegger å utvide gjennom innføring av en ny 16 
statlig ekstraskatt for havbruksnæringen. Senterpartiet er imot en slik ekstraskatt på lokale 17 
ressurser.  18 

I Granavolden-plattformen kommer regjeringens plan om å intensivere skattlegging av 19 
naturressurser tydelig frem gjennom punktet om grunnrenteskatter. I praksis er dette statlig 20 
ekstraskatt på typiske distriktsnæringer. 21 

I stedet for å bygge opp under det mangfoldet vi har i Norge og styrke næringer over hele 22 
landet, velger regjeringen å straffe noen enkeltnæringer i distrikts-Norge. Dette er ikke god 23 
politikk om vi skal kunne ta hele Norge i bruk og utnytte de ressursene vi har i landet vårt. 24 
Regjeringens politikk vil gi ytterligere sentralisering av folk, velstand og arbeidsplasser. De 25 
økte skatteinntektene regjeringen vil få inn gjennom ekstraskattene på distriktsnæringene 26 
kan føre til et betydelig tap av arbeidsplasser og skatteinntekter i andre deler av budsjettet. 27 

Regjeringspartiene har allerede sammen med AP besluttet å sette ned et utvalg som skal 28 
forberede innføring av en statlig grunnrenteskatt på havbruk med mål om innføring allerede 29 
fra 2020. Utvalget skal levere sin innstilling 1. november 2019. Regjeringens ønske om å 30 
innføre grunnrentebeskatning for sjømat er næringsfiendtlig og vil kanalisere ressurser vekk 31 
fra distriktskommunene som er vertskommuner for oppdrettsnæringa. En grunnrenteskatt 32 
vil også resultere i en strukturendring i retning av stadig færre oppdrettsselskap. 33 
 34 
Senterpartiet vil ha en lokal beskatning av oppdrett som vil gi lokalsamfunnene økte 35 
inntekter – ikke en statlig grunnrenteskatt som vil overføre milliarder fra de samme 36 
lokalsamfunnene til statskassen.  37 



 1 
Senterpartiet vil: 2 

• Sikre lokalsamfunnene stabile inntekter fra havbruksnæringen og innføre en moderat 3 
produksjonsavgift som tilfaller vertskommunene. 4 

• Gå imot regjeringas forslag om statlig grunnrentebeskatning for sjømatnæringa. 5 
• Stå vakt om ordningen med konsesjonskraft, gjenopprette balansen mellom lokal og 6 

statlig skattlegging av vannkraften og innføre ordninger som sikrer at kommuner blir 7 
kompensert ved utbygging av nye fornybare energikilder. 8 

• Innføre en kommunal utvinningsavgift for å gi kommunene en andel av 9 
verdiskapningen ved utvinning av mineraler og sjeldne jordarter. Utvinningsavgiften 10 
inntrer ved overskudd utover normalavkastning. 11 
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Resolusjonsforslag	nr.	11	1 

Skal	kvinner	føde	flere	barn	må	det	legges	til	rette	for	det		2 
 3 

Førstegangsfødende blir stadig eldre, fødselstallene er på sitt laveste nivå noensinne og ny 4 
forskning viser at kortere samlet permisjon for mor ikke har bidratt til økt likestilling i 5 
arbeidslivet. Vi trenger tiltak for å bøte på dette. 6 

Sentralisering av fødetilbud og ambulanse kan føre til utrygghet og risiko som unge kvinner 7 
ikke ønsker å utsette seg for. Mangel på jordmødre i kommunene er også en sentral faktor i 8 
den sammenheng. Barselomsorgen er svekket som følge av kortere liggetid på 9 
barselavdelingene. Det er ikke alle mødre som kan reise hjem til en ventende far eller andre 10 
familiemedlemmer som kan bistå i en utfordrende barseltid. Kommunene er heller ikke 11 
rustet til å gi barselomsorg når mor og barn sendes tidlig hjem fra sykehuset på grunn av 12 
mangel på jordmødre. 13 

Et arbeidsliv der midlertidige arbeidsavtaler kan føre til at man ikke har en jobb å gå til når 14 
foreldrepermisjonen er ferdig, skaper økonomisk utrygghet som fører til at mange utsetter 15 
det å få barn.  16 

Stortinget har vedtatt en foreldrepengeordning der den totale stønadsperioden er 49 uker 17 
med full sats. Tre av ukene må tas av mor før termin, de resterende 46 ukene etter fødsel er 18 
delt i tre deler med 15 uker øremerket mor, 15 til far og 16 uker som foreldrene kan dele 19 
fritt mellom seg. Tredelingen er innført for å legge til rette for et mer likestilt arbeids- og 20 
familieliv, og fedrekvoten er viktig for at far skal kunne etablere god kontakt med barnet i 21 
første leveår.  22 

For selvstendig næringsdrivende kan det være vanskelig å ta ut permisjon i tråd med 23 
reglene. I de tilfeller der far ikke kan ta ut sin del av permisjonen velger ofte mor ulønnet 24 
permisjon. I 2017 tok tre av ti mødre ubetalt permisjon i tillegg til foreldrepengeperioden. 25 
Det er en økning på 66 prosent siden 2008. Nye tall viser at 46 prosent av fedrene tok ut 26 
mindre permisjon enn fedrekvoten i 2018. 27 

Siden mor maksimalt kan ta ut 7 måneders betalt permisjon etter fødsel er dagens 28 
permisjonsordning også til hinder for å følge opp tilrådingen om fullamming til seks 29 
måneders alder og fast føde som vesentlig del av ernæringa først fra 8 måneders alder. 30 

Slik forholdene er i dag vil de fleste gjerne ha fullført utdannelsen og ha en sikker inntekt før 31 
de får barn. Med andre ord; dagens regjering har gjort det vanskeligere å kombinere 32 
barnefødsler, studier og karrierestart. 33 

For å bøte på dette vil Senterpartiet: 34 



• At også barseltiden på 6 uker etter fødsel reserveres mor og holdes utenfor 1 
utregningen av tredelt permisjon 2 

• Arbeide for at permisjonsregelverket i større grad tar hensyn til selvstendig 3 
næringsdrivende, studenter og arbeidstakere som ikke har mulighet til å ta ut 4 
permisjon sammenhengende. 5 

• Gi kvinner mulighet til å bli på barselavdelingen på sykehus den tiden det normalt tar 6 
å etablere amming, i praksis tre til fem dager for førstegangsfødende. 7 

• Sikre at helseforetak har det formelle ansvaret for barselomsorgen 1.-5. dag etter 8 
fødsel. Ved tidlig hjemreise må helseforetak stå ansvarlig for at kvinnen og den 9 
nyfødte får oppfølging av jordmor ved hjemkomst 10 

• Sikre gode ambulansetjenester i tråd med nasjonale krav til responstid over hele 11 
landet 12 

• Sikre god dekning av jordmødre i alle landets kommuner 13 

• Øke engangsstønaden og utvide opptjeningsretten i Folketrygden. 14 

• Gi fedre selvstendig uttaksrett når det gjelder foreldrepermisjon  15 
• Arbeide videre for et arbeidsliv der fast ansettelse er hovedregelen 16 

• Styrke barnetrygden og gjeninnføre søskentillegg fra og med barn nummer tre 17 
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Resolusjonsforslag	nr.	12	1 

Bredbånd-	og	mobildekning	til	alle	sikrer	desentralisering	og	trygger	2 

innbyggerne		3 
 4 

På samme måte som da det ble satt som mål at alle skulle ha tilgang til strøm, mener 5 
Senterpartiet at alle skal ha tilgang til et nett som er stabilt, trygt og raskt.  Utbygging av 6 
bredbånd må skje i samarbeid mellom offentlige og private aktører. For å sikre utbygging 7 
på steder i landet der det ikke er kommersielt lønnsomt, må staten ta ansvar for å 8 
delfinansiere utbygging. Norge er et digitalt samfunn.  9 

Norge ligger fremst i verden på å ta i bruk ny teknologi. Derfor vil Senterpartiet sikre en 10 
digital allemannsrett! Tilgang til høyhastighetsbredbånd blir stadig viktigere og gir enorme 11 
muligheter for desentralisering. Oppgaver som i dag utføres i sentrale strøk kan i en digital 12 
framtid desentraliseres.    13 

Flere kommuner og fylkeskommuner bruker mye penger på bredbåndsutbygging fordi de ser 14 
det er viktig for bosetting, næringsutvikling og helt nødvendig for å kunne øke bruken av ny 15 
teknologi. Dessverre ser vi at dagens regjering ikke prioriterer bredbåndsutbygging. De 16 
offentlige tilskuddene totalt sett er for små og regjeringen kommer heller ikke til å nå sitt 17 
mål om at 90 % av husstandene skal ha tilbud om 100 Mbps innen 2020. I dag har 82 % av 18 
husstandene tilbud om 100 Mbps dekning. 98 % dekning innen 2025 krever 5,3 milliarder i 19 
offentlige tilskudd.   20 

Høsten 2018 opplevde flere steder i landet at strøm, mobilnett og Nødnett falt ut. Under 21 
ekstremværet «Knud» var nødnettet ute av drift ved 44 basestasjoner. En av årsakene til 22 
dette var at reservestrømkapasiteten i nødnettet en del steder kun er på 8 timer.  23 

Mobildekning er viktig både for tale og for å kunne sende signaler fra sensorer m.m., som 24 
f.eks innenfor velferdsteknologi. Vi ser at leveringssikkerheten er for lav og det skaper klare 25 
utfordringer i arbeidet med digitaliseringen. Batterikapasisteten på basestasjoner er i dag på 26 
normalt 2-4 timer. Senterpartiet mener at staten sammen med kommuner og 27 
fylkeskommuner må bidra i arbeidet med blant annet økt batterikapasitet, nødstrøm og to 28 
føringsveier til basestasjonene.  29 

Senterpartiet anerkjenner at den teknologiske utviklingen på feltet går raskt og at mobilt 30 
bredbånd i noen tilfeller er mer samfunnsøkonomisk enn fast linje i enkelte spredtbygde 31 
strøk. Dette vil kreve stor kapasitetsøkning ved dagens basestasjoner, samtidig som staten 32 
må bidra til at det trådløse nettet kan levere 100 Mbps og med tilstrekkelig kapasitet for en 33 
vanlig familie til samme pris som tilsvarende kablede løsninger.  34 

 Vi er avhengige av en digital infrastruktur som sørger for at folk, næringsliv og det offentlige 35 
er koblet til et nett som er stabilt, trygt og raskt for at vi i Norge skal kunne fortsette å 36 



utnytte de mulighetene ny teknologi og digitalisering gir. Bedre elektronisk kommunikasjon 1 
reduserer avstandsulemper og bidrar til å opprettholde bosetting og næringsliv i hele landet.  2 

Senterpartiet vil: 3 

• Sikre 500 millioner kroner årlig i statlig støtte til bredbåndsutbygging.  4 

• Sikre 98 % av husstandene hastighet på 100 Mbps innen 2025, og 100 % av 5 
husstandene hastighet på 100 Mbps innen 2029. Dette kan løses ved bruk av trådløst 6 
bredbånd.   7 

• At konsesjoner for nye frekvenser knyttes opp mot krav til dekning og 8 
leveringssikkerhet.  9 

• Innføre en tilskuddsordning for utbygging av et godt mobilnett der markedet ikke 10 
stiller opp. 11 

• Styrke DSB sitt arbeid med å øke reservestrømkapasitet for flere av basestasjonene 12 
til nødnettet og foreslår derfor økte midler for å sikre dette. 13 
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Resolusjonsforslag nr. 13 1 

Vil ha en skole som er tilpasset elevene  2 

Senterpartiet vil ha en skole der barn opplever mestring og får undervisning tilpasset sine 3 
evner og forutsetninger, og som ivaretar skolens brede samfunnsmandat. Regjeringen 4 
fører imidlertid en politikk med et snevert kunnskapssyn som fører til ensretting av 5 
undervisningen og prioritering av de ferdighetene som måles. Senterpartiet advarer mot at 6 
dagens detaljerte målstyring står i veien for selve målene. 7 

Regjeringen har en overdreven tro på tester og prøver. I Granavolden-erklæringen varsler de 8 
en ytterligere omdreining i bruken av standardiserte tester og prøver i skolen. Senterpartiet 9 
advarer mot å tro at testresultater sier mer om kvaliteten i skolen enn det de gjør. Samtidig 10 
vet vi at utstrakt bruk av tester og prøver fører til stressrelaterte plager hos elevene og 11 
mindre motivasjon for læring blant enkelte elever. Senterpartiet vil redusere omfanget av 12 
nasjonalt pålagte prøver. 13 

En rekke fagpersoner roper varsko om at summen av prøver og tester er for høyt og at 14 
resultatene blir misbrukt. Forskning viser at den pedagogiske nytteverdien av de nasjonale 15 
prøvene er nærmest fraværende, mens omkostningene for elevene i form av økende stress 16 
og press er bekymringsfullt og økende. Derfor er det oppsiktsvekkende at regjeringen ønsker 17 
å pøse på med mer av det samme. Flere tester, offentliggjøring av resultatene ned på 18 
skolenivå og et system som definerer en nedre grense for kvalitet er en ødeleggende 19 
kombinasjon som virke mot sin hensikt.   20 

Publisering av resultatene av nasjonale prøver legger til rette for sammenligning av skoler 21 
som kan ha svært ulikt elevgrunnlag. Summen av ordinære prøver, nasjonale prøver, 22 
kartleggingsprøver og tester som PISA, TIMMS, PIRLS, er at en på skolenivå bruker 23 
uforholdsmessig mye tid på kontroll på bekostning av undervisning. Dette er et paradoks når 24 
all forskning viser at den beste læringen foregår når elevene får konstruktive 25 
tilbakemeldinger som gir retning for videre arbeid fremfor måling av innlært kunnskap. 26 
Myndighetenes krav strider med skoleledernes og lærernes forståelse av hva som gjør 27 
skolen god. Det er grunn til å merke seg at andre land, for eksempel Tyskland, beveger seg 28 
bort fra elevtesting og isteden arbeider med organiseringen av opplæringen. Finland 29 
benytter ikke et system med nasjonale prøver. annet: Men i Norge har regjeringen likefullt 30 
en blind tro på å styre skolen via bakspeilet gjennom revisjon av testresultater og 31 
konkurranse mellom skolene.  32 

Regjeringen har innført en nedre grense for kvalitet der resultatene fra blant annet nasjonale 33 
prøver legges til grunn. Nå varsler regjeringen en videre oppfølging av skoleeiere med 34 
vedvarende svake resultater på læringsmiljø og faglig utbytte. Senterpartiet ser en stor fare 35 
for at skoler som ikke når opp til regjeringens snevre resultatkrav vil stå i fare for å bli 36 
nedlagt og føre til en sentralisering av skolestrukturen. Senterpartiet vil isteden satse på 37 



kompetanseheving av skoleledere som forskningen viser er en nøkkelfaktoren for økt 1 
skolekvalitet. 2 

 Senterpartiet mener økt målstyring i skolen er ødeleggende for elevenes læring generelt og 3 
for de yngste elevene spesielt. Dette fordi målstyringsregimet forutsetter arbeidsmåter som 4 
ikke er i tråd med faglige prinsipper for små barns læring og utvikling. Forutsetningene for 5 
seksårsreformen var at leken skulle ha en framtredende plass og at skoledagen for 6 
seksåringene skulle gi rom for fysisk aktivitet og lekbaserte aktiviteter. Ambisjonen var at 7 
skolen skulle bruke elevenes første skoleår til å forberede dem på den ordinære 8 
skolehverdagen som ventet lenger opp i trinnene. I dag har dette kravet blitt flyttet ned i 9 
barnehagen, og mange steder i landet har femåringenes barnehagehverdag et 10 
læringsinnhold som er konstruert for å starte innlæringen av skolens kompetansemål. 11 
Trenden er at innhold og arbeidsmåter flyttes nedover i aldersgruppene uten at det finnes 12 
god faglig dokumentasjon for at dette er positivt for barns læring og utvikling, eller godt for 13 
barns trivsel. Senterpartiet mener det er feil at innholdet i barnehagen skal innordnes skolen 14 
og er bekymret for at det vil resultere i mindre rom for det enkelte barns ulikheter, behov og 15 
fri lek.  16 

Senterpartiet mener det er avgjørende at både organiseringen av skoledagen, arbeidsformer 17 
og fornyelsen av innhold og vurderingsordninger ivaretar elevenes grad av modenhet, 18 
fysiologiske utvikling og forutsetninger. Kommunene og lærerne må få handlingsrom og tillit 19 
til å tilpasse undervisningen til hver enkelt elev. 20 

Senterpartiet ønsker ikke en skole der elevene måles etter snevre resultatmål som definerer 21 
undervisningen, men at arbeidet for økt kvalitet skal ivareta bredden i skolens 22 
samfunnsmandat. Senterpartiet vil ha en skole som er tilpasset elevene – ikke elever som er 23 
tilpasset skolen. 24 
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Resolusjonsforslag nr. 14 1 

Landet	treng	ein	nasjonal	rassikringsplan		2 
 3 
Sidan oktober i fjor har det gått 2634 skred på veg ifølge vegkart.no. Heile 271 av 4 
skredhendingane førte til fullstendig vegstenging, og i hundre tilfelle førte skred til 5 
vesentlege skader på vegen. At ikkje fleire enn tre personar vart skadde må i stor grad 6 
tilskrivast utstrekt stenging av vegar, grunna rasfare. Ser me på dei siste 10 åra ligg 7 
årsgjennomsnittet på 2380 skred, og 263 stengingar for all trafikk. 8 
 9 
For dei som bur i desse områda skaper det utryggleik, uvisse og er ein stor belastning i 10 
kvardagen. Det hindrar folk i å koma seg på jobb, skule og fritidsaktiviteter. Ei forutsetning for 11 
at me skal ha busetting og næringsutvikling i heile landet, er trygge og framkommelege vegar 12 
som folk kan ferdast på, utan å være hindra av ras. 13 
 14 
I nyhendebiletet framstår hendingane som meir eller mindre tilfeldige enkeltsaker, spreidd 15 
rundt omkring i det meste av landet. Merksemda er sterk lokalt, ved store hendingar også 16 
nasjonalt, men det er lite fokus på å sjå dette i eit heilskapleg perspektiv. Det manglar 17 
konkrete mål for å løyse dei samla utfordringane med skred på vegnettet. 18 
  19 

Senterpartiet ber om at det i fystkommande rullering av Nasjonal Transport Plan (NTP) blir 20 
laga ein heilskapleg, nasjonal skredsikringsplan som omfattar alle dei farlegaste skredpunkta 21 
på riks og fylkesvegar i Noreg (skredfaktor høg og middels) innanfor ei tidsramme på 12 år. Eit 22 
uttrekk av data frå Statens vegvesens vegkart viser at dei berekna totale kostnadane for 23 
sikringsprosjekt med høg og middels skredfaktor ligg på omlag 51 milliardar kroner. Til 24 
samanlikning er de samla løyvingane til skredsikring for 2019 1,87 milliardar kroner. 25 

Senterpartiet vil: 26 

• Ved neste rullering av NTP laga ein heilskapeleg nasjonal rassikringsplan for dei 27 
farlegaste skredpunkta på riks og fylkesvegar innanfor ei tidsramme på 12 år. 28 

 29 




