
Sak 9/19 Resolusjoner
Endringsforslag med innstilling fra redaksjonskomiteen - del 2 (del 1 ble behandlet lørdag)

Resolusjonsforslag Side Linje Forslagstiller Forslagstype Endringsforslag Instilling

1 Klimapolitikk til å styrke Norge

Nr. 1 1 4 Oslo Endre Endres til: Klimaendringene er vår tids største utfordring. Senterpartiet mener 

Norge har gode forutsetninger for å møte klimautfordringene. Bosetting i hele 

landet er en forutsetning for å ta i bruk naturressursene og lykkes med en grønn 

omstilling. Gjennom en god klimapolitikk vil vi bruke denne omstillingen til å 

styrke produksjonen i fastlands-Norge, skape grønn vekst og et stort antall nye 

arbeidsplasser i hele landet. Senterpartiet vil ha en praktisk klimapolitikk som 

spiller på lag med folk. 

Avvises

Nr. 2 1 13 Akershus Endre "Forvaltertankegangen er ett av Senterpartiets bærende prinsipper" Endres til: 

"Forvaltertankegangen er et bærende prinsipp i Senterpartiet. "

Vedtas redaksjonelt

Nr. 3 1 13 Nordland Tillegg Det betyr at hav, sjø, luft…osv. Vedtas redaksjonelt

Nr. 4 1 16 Redaksjonskomitéen Tillegg
Norge skal delta i forpliktende internasjonalt klimasamarbeid. Senterpartiet 

mener Norge skal ta vår del av ansvaret for å nå Parisavtalens mål om maks 1,5 

graders temperaturendring gjennom klare nasjonale mål og konkrete utslippskutt.

Vedtas

Nr. 5 1 16 Oslo Tillegg Legge til “Senterpartiet mener norsk politikk må ha som ambisjon  å nå 

Parisavtalens mål om 1,5 graders temperaturendring.”

Avvises til fordel for nr. 4

Nr. 6 1 23 Nordland Tillegg fra sola i form av fotosyntesen, vannkraft, solfanger, solceller, jordvarme og 

havvind
Vedtas redaksjonelt

Nr. 7 1 26 Oslo Endre Endre til: “det europeiske kvotesystemet” til “forpliktende internasjonalt 

klimasamarbeid”
Avvises til fordel for nr. 4

Nr. 8 1 29 Buskerud Tillegg … næringspolitikk enn i dag. Det vil være avgjørende, for å få en 

konkurransekraft for det grønne skiftet, og at det får samme forutsetninger 

som ble tilgodesett i oppstarten av oljeindustrien. 

Den grønne kursen må gis langt bedre lønnsomhet gjennom nye 

rammebetingelser -for det næringslivet som forvalter, produserer og foredler 

fornybare naturressurser med topp moderne teknologi. 

Vedtas

Nr. 9 1 36 Oppland Tillegg All omstilling krever satsing og regulering, ikke næringsnøytralitet og ensidig 

privatisering.
Avvises

Nr. 10 2 8 Redaksjonskomitéen Tillegg "…skog som tar opp karbon. Senterpartiet mener bruk av utenlandske treslag i 

Norge må være kunnskapsbasert og underlegges klar regulering. Senterpartiet 

går i mot regjeringas varsla forbud."

Vedtas

Nr. 11

2 8 Rogaland Tillegg "… skog som tar opp karbon. For å nå dette må ein i delar av landet kunna nytta 

utanlandske treslag som vrifuru, sitka og lutzgran. Senterpartiet er imot 

regjeringa sitt varsla forslag om forbod mot utanlandske treslag."

Avvises til fordel for nr. 10

Nr. 12 2 9 Nordland Endre "treforedlingsindustrien" endres til "skogindustrien" Avvises

Nr. 13 2 21 Troms Tillegg Dette arbeidet må videreføres, i tillegg må det utprøves og forskes videre på nye 

mulige tiltak, som metanhemmende tilsettingsstoffer i for. 

Vedtas

Nr. 14 2 34 Oppland Endre Stryk: «et teknologiskifte», erstattes med: overgang til fornybart drivstoff på 

dagens kjøretøy og innfasing av utslippsfrie nye kjøretøy.
Vedtas



Nr. 15 3 15 Redaksjonskomitéen Tillegg (identisk med 

endringsforslag 60 fra 

sentralstyret til sak 7)

Hvis internasjonale miljøavtaler og kvotesystemer virker etter intensjonen vil 

etterspørselen etter fossile energikilder synke. Utvikling av alternative 

energikilder og ny fastlandsindustri må gjennomføres parallelt med at 

produksjonen på norsk sokkel går ned. Norsk olje slipper ut like mye klimagasser 

som annen olje når den forbrennes. Senterpartiet vil jobbe for at bruken av 

fossile energikilder etter hvert fases ut nasjonalt og globalt. Utvinningen av olje 

og gass må følge denne forbruksutviklingen og vi må bruke dagens inntekter 

målretta for å utvikle produkter som kan erstatte fossile energikilder og 

produkter. På samme måte kan kunnskapen om energiproduksjon og andre 

tekniske innovasjoner innen olje- og gassindustrien brukes for omstilling til 

fornybar energiproduksjon. 

Vedtas

Nr. 16 3 15 Senterungdommen Tillegg Legg til: «Store deler av vår velstand er bygd på oljeutvinning og gass, men 

klimaendringene er en realitet og vil føre med seg store konsekvenser. Derfor må 

vi sikre at Norge kan bli uavhengige av oljen i framtida. Norge må gå i tet for å 

vise at det er mulig å gjennomføre en omstilling fra fossile til grønne 

inntektskilder og arbeidsplasser. I dag har vi muligheten til å gjennomføre en 

gradvis og kontrollert overgang på våre egne premisser. Når vi satser på grønne 

energi kilder, så vill dette også sette Norge i en god posisjon for å tjene penger på 

eksport av grønne løsninger, hvor det globale markedet tar i bruk disse. 

Senterpartiet mener at det er naturlig å utfase olje når vi har etablert gode 

miljøvennlige alternativer.»

Avvises til fordel for nr. 15

Nr. 17 3 29 Redaksjonskomitéen Tillegg Nytt avsnitt: Nå trengs en ny, grønn kurs! Det må gis langt bedre lønnsomhet – 

gjennom nye rammebetingelser – for det næringslivet som forvalter, produserer 

og foredler fornybare naturressurser med topp moderne teknologi.

Vedtas

Nr. 18 3 29 Hordaland Tillegg
Nytt avsnitt: Nå trengs en ny kurs. En grønn kurs! Den grønne kursen må gis langt 

bedre lønnsomhet – gjennom nye rammebetingelser – for det næringslivet som 

forvalter, produserer og foredler fornybare naturressurser med topp moderne 

teknologi. Dette er landsmøtets oppdrag til Senterpartiets Stortingsgruppe.

Avvises til fordel for nr. 17

Nr. 19 3 33 Oslo Tillegg  «... 8000 nye hurtigladere innen 2025. Det må settes inn tiltak som gjør 

hurtiglading i distriktene kommersielt lønnsomt.»
Avvises

Nr. 20 3 34 Sogn og Fjordane Endre Endre til: Utrede karbonavgift til fordeling og andre ordninger for å redusere 

uheldige virkninger av CO2-avgift for folk med lav inntekt og i distriktene.»
Avvises

Nr. 21 3 35 Senterungdommen Endre Endre «båter i sjarkflåten» til «fartøy» Avvises

Nr. 22 3 35 Redaksjonskomitéen Tillegg Nytt punkt: Sikre at fylkeskommunene får dekket økte kostnader i samband med 

omlegging til utslippsfri kollektivtrafikk; ferjer, hurtigbåter og buss. 

Vedtas

Nr. 23 3 35 Sogn og Fjordane Endre Endre til: Sikre at fylkeskommunene får dekket økte kostnader i samband med 

omlegging til utslippsfri kollektivtrafikk; ferjer, hurtigbåter og buss.  Gi tilskudd til 

utskifting av båter i skjarkflåten. 

Avvises til fordel for nr. 22

Nr. 24 3 35 Nordland Endre Endre til: Gi tilskudd til klimavennlige ferger, hurtigbåter og andre båter i 

næringslivet.
Avvises

Nr. 25 3 36 Troms Tillegg

Nytt kulepunkt: I forhandlingene mellom jordbruksnæringen og myndighetene 

må avtalen baseres at tiltak som gjennomføres i jordbruket er kunnskapsbaserte, 

og at utslippsreduksjonene må kunne godskrives jordbruket i klimaregnskapet. 

Vedtas

Nr. 26 4 1 Nordland Endre Sørge for et bedre kollektivtilbud lokalt og regionalt som bidrar ... Vedtas

Nr. 27 4 1 Ole Herman Sveian Erstatte 1. kulepunkt erstattes med: Aktiv jernbaneutbygging som gjør tog mer attraktivt 

igjennom kortere reisetid og høyere frekvens. Vi skal utvikle et bedre togtilbud 

lokalt, regionalt og nasjonalt som bidrar til å knytte landet sammen på en effektiv 

måte. 

Avvises



Nr. 28 4 3 Ole Herman Sveian Erstatte
2. kulepunkt ersttes med: Kartlegging og gjennomføring av tiltak som raskt får 

større mengder gods over på bane. Prioritert i dette arbeidet er flere 

krysningsspor og oppgradering av terminaler for å få effektive omlastingspunkter.

Vedtas

Nr. 29 4 5 Senterungdommen Endre Endre «målet» til «vekstmålet» Vedtas redaksjonelt

Nr. 30 4 5 Oslo Tillegg Nytt kulepunkt: Sørge for nattog-tilbud mellom Norge og de største byene i nord-

Europa slik at tog blir et reelt alternativ til fly.  
Vedtas

Nr. 31 4 7 Nordland Endre Bruke eksisterende infrastruktur der det er mulig, framfor å bygge ny. (resten av 

punktet strykes)

Avvises

Nr. 32 4 16 Oslo Tillegg Endre til: Utarbeide en strategi for økt bruk av norsk tre i norske bygg i 

samarbeid med bygg- og trelastnæringa
Vedtas

Nr. 33 4 26 Nordland Endre Endre til: Satse på forskning og storskala investeringer for biologiske prosesser 

på norske ressurser. CO2 fra industri og areal ute på havet er eksempler der 

dyrking av alger og annen planteproduksjon kan være en del av løsningen for å 

redusere klimagass utslippene.

Avvises

Nr. 34 4 34 Hordaland Tillegg  "… og kommunestyrevedtak, , og det må sikres nasjonalt eierskap. Vedtas

Nr. 35 4 38 Anne Beathe Tvinnereim, 

Oslo og Akershus Senterparti

Endre «Realisere en verdikjede for karbonfangst og lagring med to norske fangstanlegg, 

i drift fra 2023.»
Avvises

Nr. 36 4 39 Anne Beathe Tvinnereim, 

Oslo og  Akershus

Tillegg Nytt: Gi Enova oppdrag om å støtte investeringer i produksjon av fornybare 

produkter som erstatter fossile, eksempelvis bioraffinering og produksjon av 

biobaserte materialer.

Vedtas

Nr. 37 4 39 Vestfold Tillegg Nytt: Det må settes inn ressurser for å forske og utvikle ulike verdikjeder for 

bioresten/-gjødselen.

Vedtas

Nr. 38 4 39 Vestfold Tillegg Nytt: Alt innsamlet matavfall i sentrale strøk må nyttes til produksjon av biogass. Avvises

Nr. 39 4 39 Vestfold Tillegg Nytt: Alle nye biogassanlegg skal legge til rette for mottak av husdyrgjødsel Avvises

Nr. 40 4 39 Anne Betahe Tvinnereim og 

Oslo

Tillegg Nytt kulepunkt: Utrede karbonavgift til fordeling og andre ordninger for å 

redusere uheldige virkninger av CO2-avgift for folk med lav inntekt og i 

distriktene.»

Avvises

Nr. 41 5 10 Sogn og Fjordane Endre Endres til: Primært skal vindkraft byggast ut til havs. Omsyn til landskap og 

naturkvalitetar skal vege tungt ved vurdering av utbyggingar på land. 

Føresetnadane skal uansett vere lokal verdiskaping og at det må vere økonomisk 

forsvarlege utbyggingar.

Avvises

Nr. 42 5 11 Agder Tillegg  Sette krav til havnegeneratorer om bord på skip, for bruk der det ikke finnes 

landstrøm.
Avvises

Nr. 43 5 11 Oppland Tillegg Nytt kulepunkt: Stille krav om at alle nye offentlige bygg skal redusere 

klimagassutslipp i tråd med Parisavtalens 1,5 graders mål.

Avvises

Nr. 44 5 12 Oppland Tillegg Nytt kulepunkt: Offentlig anskaffelser ved bygging av infrastruktur som vei og 

jernbane skal etterspørre fossilfrie teknologier og løsninger

Vedtas

Nr. 45 5 15 Oslo Tillegg Nytt kulepunkt: Utrede tiltak mot karbonlekkasje utover EUs kvotesystem, gjerne 

i sammenheng med karbonavgiftssystemet.

Avvises

Nr. 46 5 16 Redaksjonskomitéen Tillegg Nytt kulepunkt: Bedre konkurransedyktigheten til norsk hydrogen, kombinert 

med økte innvesteringer i teknologi og infrastruktur.

Vedtas

Nr. 47 5 16 Hordaland Tillegg Nytt kulepunkt: Bedre konkurransedyktigheten til norsk hydrogen, kombinert 

med økte innvesteringer i teknologi

Avvises til fordel for nr. 46

Nr. 48 5 17 Hordaland Tillegg Nytt kulepunkt: Ha en egen matkastelov for å sikre redusert matsvinn. 

Kommuner og fylkeskommuner bør ha en aktiv politikk for å redusere matkasting 

i egne virksomheter

Avvises

Nr. 49 5 18 Hordaland Tillegg Nytt kulepunkt: Offensiv støtte til null- og lavutslippsteknologi for yrkesbiler og 

anleggsmaskiner.

Avvises (anses ivaretatt 

side 3, linje 31) 



Nr. 50 5 19 Senterungdommen Tillegg Nytt kulepunkt «-minimum halvere utslippene i transport innen 2030 og legge 

teknologimålene i Nasjonal Transportplan til grunn for utvikling.

Vedtas

Nr. 51 5 20 Senterungdommen Tillegg Nytt kulepunkt «-Alle statens inntekter fra klimaavgifter skal gå til tiltak for å 

redusere utslipp og gjøre omstillingen enklere.»

Avvises

Nr. 52 5 21 Senterungdommen Tillegg Nytt kulepunkt «-Etablere et nettverk av hydrogenfyllestasjoner på minst 20 

stasjoner innen 2025.»

Avvises til fordel for nr. 46

Nr. 53 5 22 Redaksjonskomitéen Tillegg Legge til rette for økt bruk av biogass. Vedtas

Nr. 54 5 22 Senterungdommen Tillegg Nytt kulepunkt «-Etablere et nettverk for flytende biogass for tungtransport som 

kan koble seg på den svenske infrastrukturen.»

Avvises til fordel for nr. 53

Nr. 55 5 23 Buskerud Tillegg Nytt kulepunkt: Intensivere klimaarbeidet i kommuner og offentlige 

virksomheter gjennom økte midler til Klimasats. 

Vedtas

Nr. 56 5 24 Buskerud Tillegg Nytt kulepunkt: Innrette flyseteavgiften slik at den gir insentiv for overgang til 

fornybare løsninger og gir reell klimaeffekt. Denne skal ikke være en ren fiskal 

avgift, uten tydelig klimaeffekt.

Avvises

Nr. 57 5 25 Redaksjonskomitéen Tillegg Nytt kulepunkt: Stille krav til innfasing av fornybare og utslippsfrie løysingar for 

energiforbruket på nye oppdrettsanlegg samt driftsfartøy og suplyskip for leite- 

og utvinningsløyve. 

Vedtas

Nr. 58 5 25 Sogn og Fjordane Tillegg Nytt kulepunkt: Stille krav til fornybare og utslippsfrie løysingar for 

energiforbruket på nye oppdrettsanlegg samt driftsfartøy og suplyskip for leite- 

og utvinningsløyve. 

Avvises til fordel for nr. 57

2. Styrket nasjonal beredskap

Nr. 1 1 6 Sogn og Fjordane Endre Endre «112 eller 113» til "nødnummer". Vedtas redaksjonelt

Nr. 2 1 13 Kjersti Toppe Tillegg Legg til: Samtidig skjer det omstillinger og kutt i sykehussektoren som innebærer 

en svekkelse av akuttberedskap og lokalsykehusfunksjoner.  Lang reisevei til 

sentraliserte legevakter er ytterlige med på å gjøre helseberedskapen i 

lokalsamfunnene mer sårbar. 

Vedtas

Nr. 3 1 29-30 Troms Endre Dersom man bare mener 2.bataljon, så er størrelsen på denne 600 soldater. Hvis 

man mener 2.bataljon, inkludert støtteenheter, så kan det være at antall soldater 

reduseres med 1500 soldater. Men dette tallet bør kvalitetssikres. Og det bør 

komme frem at 1500 soldater gjelder både 2.bataljon og støtteenheter.

Vedtas redaksjonelt

Nr. 4 1 29 Senterungdommen og Troms Tillegg Legg til: «Beredskapen i Nord-Norge er betydelig svekket etter at regjeringen har 

besluttet å flytte 6 Bell-helikopter fra Bardufoss til Rygge. Det er ingen tvil om at 

dette lager et stort beredskapshull i Nord-Norge, i tillegg til å svekke den militære 

kapasiteten i nord. Bell-helikoptrene har i lang tid hatt en stor betydning når det 

gjelder beredskap i landsdelen.»

Vedtas

Nr. 5 1 30 Senterungdommen Stryke "med ytterligere 1500 soldater" (Fordi dette er Feilinformasjon, all den tid det 

ikke er vedtatt å berøre støtteavdelingene enda.)

Vedtas redaksjonelt

Nr. 6 2 2 Oslo Endre Endre fra: «oppgradere stridsvognene innen 2025» til «oppgradere kavaleriet 

med nye stridsvogner innen 2021»
Avvises

Nr. 7 2 3 Oslo Endre Endre fra: «og opprettholde dedikert helikopterstøtte til hæren» til «og gå til 

innkjøp av helikoptre dedikert støtte til hærens mobilitet»

Avvises

Nr. 8 2 4 Senterungdommen Tillegg Etter oppgave  «Det er særdeles viktig at vi sikrer kontinuerlig drift innen MPA-

operasjoner»

Vedtas

Nr. 9 2 7 Akershus og Hordaland Tillegg Nytt avsnitt: Matproduksjon basert på norske ressurser over hele landet er 

avgjørende for å sikre en nasjonal matforsyning i et beredskapsperspektiv. Det 

handler om å opprettholde arealene, driftsapparatet og kunnskapen om å 

produsere mat fra jord og gjord under våre forhold.

Vedtas

Nr. 10 2 12 Oslo Endre Endre setning «redningskapasiteten til havs må styrkes» til «redningskapasiteten 

til havs må styrkes, særlig i nordområdene»
Avvises



Nr. 11 2 26 Kjersti Toppe Tillegg Legg til: IKT- outsourcing skandalen i Helse Sør Øst og hackerangrepet i 2018 

utgjorde en trussel for at sensitive pasientdata  til 2,8 millioner nordmenn kunne 

komme på avveie , men også at uvedkommende kunne kartlegge infrastruktur 

som kunne brukes til sabotasje som kunne lamme Norge. Det viser viktigheten av 

nasjonal kontroll og sikker IKT- infrastruktur  i helsesektoren.          

Vedtas

Nr. 12 2 31 Kjersti Toppe Tillegg Legg til: Legemiddelberedskap er en viktig del av nasjonal beredskap. En massiv 

økning i mangelsituasjoner viser samfunnets sårbarhet. Mangel på kritisk viktige 

legemiddel, som virksomme antibiotika og vaksiner, vil fort få store 

konsekvenser. I vår del av verden blir pandemier regnet som en av de mest 

sannsynlige årsakene til akutte krisetilstander. 

Vedtas

Nr. 13 2 32 Rogaland Tillegg Mange lokalsamfunn og industribedrifter er svært sårbare pga manglende back 

up løsninger for kraftforsyning. I det grønne skiftet blir El nettet stadig mer 

belastet og sårbart. Det må i tillegg til forsterking også etableres alternativ 

forsyning når El nett faller ut.

Vedtas

Nr. 14 2 33 Redaksjonskomitéen Endre Tillegg til kulepunktet: Lovfeste responstider for ambulanser i hele Norge Vedtas

Nr. 15 2 33 Kjersti Toppe Endre Tillegg til kulepunktet: Lovfeste responstider for ambulanser i hele Norge og 

maksimal reisetid til legevakt
Avvises til fordel for nr. 14

Nr. 16 2 34 Kjersti Toppe Tillegg Nytt kulepunkt: Styrke lokalsykehusene og sikre økt samspill med 

kommunehelsetjenesten for en bedre lokal beredskap.

Vedtas

Nr. 17 2 36 Nordland Tillegg Politiets responstid skal reduseres i hele landet. Store areal må derfor hensyntas 

når politistillinger skal fordeles.
Vedtas

Nr. 18 3 4 Oslo, Troms og 

Senterungdommen

Endre Endre setning «Sikre rask opptrapping i bevilgningene til Forsvaret opp til 2% 

BNP» til «Sikre rask opptrapping i bevilgningene til Forsvaret opp til 2% BNP 

innen 2024»

Vedtas

Nr. 19 3 7 Troms og Senterungdommen Tillegg  Sikre dedikert helikopterstøtte til Hæren tilsvarende dagens nivå, med 9 

militære helikopter på Bardufoss.

Vedtas

Nr. 20 3 8 Troms og Senterungdommen Tillegg «Etablere permanent redningshelikopterberedskap i Troms, med base på 

Bardufoss.»

Vedtas

Nr. 21 3 9 Nordland Tillegg Bevare 2.bataljonen Avvises (anses ivaretatt 

side 1, linje 29-30)

Nr. 22 3 14 Oppland Endre Endres til: Styrke Cyberforsvarets kapasitet, samt forsterke samhandlingen 

mellom Cyberforsvaret og andre statlige beredskapsaktører 

Vedtas redaksjonelt

Nr. 23 3 14 Senterungdommen Endre Helhetlig endring til «Styrke Cyberforsvarets kapasitet, samt forsterke 

samhandlingen mellom Cyberforsvaret og andre statlige beredskapsaktører»

Vedtas

Nr. 24 3 25 Rogaland Tillegg Sikre og videreutvikle dei regionale avdelingane i Veterinærinstituttet som har 

ein nøkkelrolle i beredskap for dyrehelse og mattrygghet.
Vedtas

Nr. 25 3 25 Odin Dybdahl Aarlid                                          Tillegg Nytt kulepunkt: Reversere politireformen Avvises

Nr. 26 3 25 Senterungdommen Tillegg «Sette i gang en evaluering av integrert strategisk ledelse for forsvarssektoren» Vedtas

Nr. 27 3 25 Senterungdommen og 

Oppland

Tillegg «Utrede muligheten for å tilby studieplasser på cyberingeniørskolen til andre 

statlige beredskapsetater.»

Vedtas

Nr. 28 3 25 Rogaland Tillegg Det må bli etablert doble forsyningssystem av elkraft i  områdene landet vårt 

som ikke har det. 
Avvises til fordel for nr. 13

Nr. 29 3 25 Vestfold Tillegg Nytt kulepunkt: Styrke sivilforsvaret som en organisasjon med lokalt nærvær. 

Dette for å sikre den innretning, kompetanse, volum og organisering som kreves 

for å møte behov og utfordringer for framtida.

Vedtas

Nr. 30 3 24 Kjersti Toppe Tillegg Nytt kulepunkt: Løfte nasjonal legemiddelberedskap høyt på den politiske 

dagsorden med tiltak både nasjonalt og internasjonalt.
Vedtas



Nr. 31 3 25 Kjersti Toppe Tillegg Nytt kulepunkt: At grunnleggende IKT – infrastruktur i store sektorer som 

eksempelvis helse, NAV, politi, kraftforsyning og ekom defineres som kritisk viktig 

infrastruktur som kommer inn under krav i Sikkerhetsloven, og der outsourcing 

av utvikling og drift ikke aksepteres.  

Vedtas

Nr. 32 3 26 Vestfold Tillegg Nytt kulepunkt: En bør styrke landsrådet for HV distriktene. Avvises

Nr. 33 3 28 Oppland Tillegg Nytt kulepunkt: I større grad legge totalforsvar til grunn ved vurdering av 

beredskap

Avvises

Nr. 34 3 29 Akershus og Hordaland Tillegg Nyy kulepunkt: - Etablere et nasjonalt såkorn- og såfrølager tilsvarende 75 % av 

årlig behov. 
Vedtas

Nr. 35 3 30 Akershus og Hordaland Tillegg Nytt kulepunkt: - Etablere et nasjonalt matkornlager tilsvarende 6 måneders 

forbruk primært gjennom økt lagring på det enkelte gårdsbruk.

Vedtas

Nr. 36 ? 12 Ida Stuberg Tillegg

Styrke DSB sitt arbeid med sikre dekning og å øke reservestrømkapasitet for flere 

av basestasjonene til nødnett og foreslår derfor økte midler for å sikre dette.

Vedtas

3. Nasjonal dugnad for bedre psykisk helse Nasjonal dugnad for bedre psykisk helsevern.

Nr. 1 Østfold Helhetlig endring Alle har vi en psykisk helse!

Nasjonal dugnad for bedre psykisk helse

Psykisk helse er noe alle har og er påvirket av. Halvparten av Norges befolkning vil i løpet av livet 

komme til å slite med sin psykiske helse. Dette rammer først og fremst den det gjelder, men også 

deres pårørende og samfunnet forøvrig. Folkehelseinstituttet anslår at de samfunnsmessige 

kostnadene ved psykiske lidelser i Norge på 60-70 mrd.kr hvert år. Det er på tide at den psykiske 

helsen vår får oppmerksomhet på lik linje med den fysiske helsen. 

Senterpartiet mener vi må bryte ned tabuer rundt psykisk helse, For å oppnå dette er det behov for 

økt kompetanse i hvordan en samtaler med barn og unge om psykisk helse, og hvordan oppdage og 

samtale med ungdom som er i faresonen. Dette vil hjelpe til med å fjerne stigmaet knyttet til 

psykiskuhelse.

Senterpartiet vil:

• At alle elever skal ha mulighet til jevnlige samtaler med kontaktlærer. Og i tillegg ha mulighet for 

samtaler med helsesykepleier, skolepsykolog eller andre tillitspersoner  med fokus på trivsel, 

læringsmiljø, tanker og følelser minst en gang i året. Styrke fastlegeordningen og fjerne egenandelen 

hos 1 fastlegen for ungdom

mellom 16-19 år.

• Styrke kommuneøkonomien for å ansette flere psykologer, helsesykepleiere,

sosialpedagogikk personale i skolen og tilby lavterskeltilbud.

• Styrke kontaktlærers kompetanse og etablere en verktøykasse for å kunne ivareta temaet 

«Livsmestring og folkehelse» i den nye læreplanen, herunder psykisk helse.

• Innføre en 5-årig kommunal opptrappingsplan for psykisk helse med øremerkede

midler, for å styrke helsestasjon og skolehelsetjenesten og andre kommunale

tiltak for psykisk helsehjelp.

• Satse på et stort kompetanseløft om psykisk helse for pedagogisk og annet

personale i barnehage, grunnskole, videregående skole og i universitets- og

høyskolesektoren. Dette innebærer blant annet kursing i hvordan samtale med

barn og unge om psykisk helse, og hvordan se og samtale med ungdom som er i

faresonen.

Nasjonal dugnad for bedre psykisk helsevern.

Avvises



Det er i dag kapasitetsutfordringer innen det psykiske helsevernet.

Særlig urovekkende er tallene for barn og unge i skolen og i høyere utdanning. Psykiske

lidelser er i dag den viktigste årsaken til uhelse i aldersgruppen 20-30 år. Derfor er det viktig

å spre kunnskap og sikre en god beredskap for å forebygge psykisk sykdom i tidlig alder.

Statistikken viser konsekvensene gjennom økning i antallet unge med psykiske lidelser, frafall fra skole og 

arbeidsliv og i verste konsekvens - selvmord. Ifølge tall fra Folkehelseinstituttet velger årlig rundt 600 

mennesker å ta sitt eget liv. Beregninger viser at helsetjeneste behandler mellom 4 000 og 6 000 

selvmordsforsøk årlig. I tillegg regner man med at et ukjent antall selvmord er skjult som ulykker. Fra 2011 

til januar 2017 tok 618 mennesker sitt eget liv mens de var pasienter i psykisk helsevern. Selvmord er 

derfor et stort samfunnsproblem. Senterpartiet mener det er på tide med en nasjonal dugnad for bedre 

psykisk helse.

Det har i Norge vært en stor og planlagt omlegging av det psykiske helsevernet i retning mer

ambulant og poliklinisk behandling. De siste 20 årene er halvparten av sengeplassene i

psykiatrien forsvunnet. Denne utviklingen med nedbygging av sengekapasitet for pasienter

med alvorlig psykisk sykdom, har nå gått for langt. Dette er dramatisk og Senterpartiet

mener tvert om at antall sengeplasser må økes.

Senterpartiet vil:

• Sikre et kompetanseløft innen psykisk helse blant pedagogisk personale i

barnehage, skole og høyere utdanning, og vurdere obligatorisk e-læringskurs om

forebygging av selvmord for helsepersonell i kommunehelsetjenesten.

• Bedre samarbeid mellom skolehelsetjenesten og barne- og

ungdomspsykiatrien(BUP) og gi helsesykepleiere henvisningsrett til BUP

• Øke behandlingskapasiteten i psykisk helsevern, inkludert barne- og

ungdomspsykiatrien(BUP) og distriktspsykiatriske sentre (DPS), stoppe

nedbygging av sengekapasitet

• Utvide den økonomiske rammen for tilskuddsordningen «Nasjonale tiltak for

forebygging av selvmord og selvskading».

• Pasientgrupper som har behov for langvarig og individuell oppfølging får tilbud

om innleggelse.

• Styrke tilbudet til etterlatte og lokale krisetilbud, og intensivere det

selvmordsforebyggende arbeidet i kjente risikosituasjoner som ved utskriving fra

sykehusopphold og endt soning.

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

• Øke kompetansen i samisk språk og kultur både i hjelpeapparatet og i

forebyggende tiltak.

Nr. 2 Senterungdommen Endre Endre fra «lidelse» til «plage» - gjennomgående i resolusjonen Vedtas redaksjonelt

Nr. 3 1 5 Agder Endre  ...kommer til å slite med psykiske lidelser» erstattes med «oppleve å slite 

psykisk».

Avvises redaksjonelt

Nr. 4 1 10-11. Trine Anette Larsen Østenå Endre Endre fra : Derfor er det viktig å spre kunnskap og sikre en god beredskap for å 

forebygge psykisk sykdom i tidlig alder. Til: " Derfor er det viktig å spre 

kunnskapen og sikre en god beredskap for å forebygge psykisk sykdom allerede 

fra morsliv og spedbarns alder.

Avvises

Nr. 5 1 10 Hordaland erstatt Uhelse med dårlig helse Vedtas redaksjonelt

Nr. 6 1 22 Anja Ninasdotter Abusland Endre Endre ordet helsesøster til helsesykepleier Vedtas redaksjonelt

Nr. 7 1 22 Oslo Endre Fra: "alle elever i skolen årlig har en samtale med helsesøster, skolepsykolog eller 

noen med." TIL: " alle elever i skolen årlig har et tilbud om har en samtale med 

helsesøster, skolepsykolog eller noen med.."

Avvises

Nr. 8 1 21-24 Sigrid Lien Sagabråten Stryke Avvises

Nr. 9 1 21-23 Hordaland strykast Frå etter forøvrig til punktum Avvises

Nr. 10 1 22 og 34 Senterungdommen Tillegg Legge til "og miljøarbeider" etter skolepsykolog Vedtas

Nr. 11 1 24-27 Hordaland strykast Etter lidelse Avvises

Nr. 12 1 24-25 Anja Ninasdotter Abusland Stryke Stryke: For å oppnå dette er det behov for økt kompetanse i hvordan samtale 

med barn og unge om psykisk helse, og hvordan oppdage og samtale med 

ungdom som er i faresonen.

Vedtas

Nr. 13 1 28 Anja Ninasdotter Abusland Erstatte «psykisk helsevern» med «psykisk helsevesen» Vedtas redaksjonelt

Nr. 14 1 31 Anja Ninasdotter Abusland Endre Erstatte «alvorlig psykisk sykdom» med «alvorlige psykiske utfordringer.»  Vedtas redaksjonelt



Nr. 15 1 34 Oslo Endre At alle elever i alderen 12-19 år skal ha en årlig samtale med helsesykepleier, 

skolepsykolog eller noen med tilsvarende kompetanse for å fange opp elever 

som er i ferd med å utvikle psykiske problemer. Til: " At alle elever i alderen 12-

19 år skal ha en årlig ha et tilbud om en samtale med helsesykepleier, 

skolepsykolog eller noen med tilsvarende kompetanse for å fange opp elever 

som er i ferd med å utvikle psykiske problemer.

Avvises

Nr. 16 1 34-36 Sigrid Lien Sagabråten Stryke At alle elever i alderen 12-19 år skal ha en årlig samtale med helsesykepleier, Avvises

Nr. 17 1 34-36 Trønderlag Endre Sikre at barn og unge får tilbud om samtaler med helsesykepleier, psykolog eller 

ansatt med sosialfaglig bakgrunn, slik at barn og unge opplever at de får hjelp når 

de har behov for det.

Avvises

Nr. 18 2 3-4. Hordaland Endre Styrke kommuneøkonomien for å ansette flere med bred psykologisk 

kompetanse for å tilby lavterskeltilbud til alle innbyggerne.  
Avvises

Nr. 19 2 8 Agder og Hordaland Stryke Stryk kulepunktet: "Sikre et kompetanseløft innen psykisk helse blant pedagogisk 

personale i barnehage, skole og høyere utdanning, og vurdere obligatorisk e-

læringskurs om forebygging av selvmord for helsepersonell i 

kommunehelsetjenesten.

Vedtas

Nr. 20 2 13-15 Hordaland Flyttast fram Øke behandlingskapasiteten … Avvises redaksjonelt

Nr. 21 2 16 Anja Ninasdotter Abusland Tillegg Nytt punkt: Sikre at barn og unge under 18 år som blir akutt psykisk syke, får 

innleggelse i barne og ungdomspsykiatrisk enhet også i helger og kvelder slik at 

de ikke må legges inn på akuttpsykiatrisk enhet for voksne. 

Vedtas

Nr. 22 2 18-22 Oppland Stryke Avvise

Nr. 23 2 18 Oppland Erstatte Innføre kurs i selvmordsforebygging og bedre kompetansen i hvordan se og 

samtale med barn og ungdom om psykisk helse. I tillegg innføre kurs i 

depresjonsforebygging for elever i grunnskole og videregående.»

Avvises

Nr. 24 2 23-24 Oppland Endre Pasientgrupper med behov for langvarig oppfølging må sikres gode, individuelle 

tilbud i kommunen, samt smidig innleggelse i perioder hvis det er behovet. 

Vedta

Nr. 25 2 25 Oppland Endre ........kjente risikosituasjoner som dramatiske livshendelser og sårbare overganger 

i behandlingsforløp.

Vedtas redaksjonelt

Nr. 26 2 31 Akershus og Oslo Tillegg styrke kompetansen på temaer knyttet til legning, seksualitet, kjønn og 

kjønnsidentitet ved at relevante fagpersoner kurses. 

Vedtas

Nr. 27 2 31 Oppland Tillegg - At det utarbeides en stortingsmelding om psykisk helse Avvises

Nr. 28 2 31 Oppland Tillegg Trappe opp investeringer til psykisk helse i tråd med «den gylne regel», som vil si 

større satsing innen psykisk helse enn somatikk

Vedtas

Nr. 29 2 31 Nordland Tillegg Innføre fradrag til selvstendig næringsdrivende for kurs/seminarer innen psykisk 

helse. 

Avvises

Nr. 30 2 31 Trønderlag Tillegg  styrke barn og unges psykiske helse gjennom å bedre undervisningen av og 

forståelse om hva som er normale psykiske reaksjoner på hendelser i livet. Det er 

samtidig viktig at ansatte har nok tid med elevene i skolen, slik at barna styrkes i 

hverdagen.

Vedtas

Nr. 31 2 31 Trønderlag Tilegg styrke skolehelsetjenesten, med flere helsesykepleiere, psykologer og ansatte 

med sosialfaglig bakgrunn, slik at den har kapasitet til å jobbe forebyggende blant 

ungdom.

Vedtas

Nr. 32 2 31 Vestfold Tillegg Nytt kulepunkt: Sikre flere psykologer til studenhelsetjenesten for å minke køene 

og lette tilgangen til hjelp.

Vedtas

Nr. 33 2 32 Vestfold Tillegg Nytt kulepunkt: Det må utdannes flere psykologer Avvises

4. Høyere utdanning må ikke 

sentraliseres

Nr. 1 1 4 Troms Endre Etableringen av distriktshøgskolene og studiesentrene  i sin tid har vist seg å 

være et av de viktigste 

Avvises



Nr. 2 1 6 Troms Endre Høgskolen og studiesentrenes  samfunnsoppdrag har …osv. Avvises

Nr. 3 1 8 Troms Endre til nye universiteter, og finansieringen og sikring av studiesentrene uteblir, og 

er overført oppgavemeldingen uten økonomi. 

Avvises

Nr. 4 1 10 Troms Endre "...høgskoler og studiesentre med høy kvalitet." Avvises

Nr. 5 1 16 Oppland Stryk Avvises

Nr. 6 1 23 Sogn og Fjordane Tillegg Fire av fem studenter får seg jobb og blir boende i nærheten av studiestedet 

etter de er ferdig utdannet.

Vedtas redaksjonelt

Nr. 7 1 27-30 Oslo, Akershus og 

Senterungdommen

Stryk Strykes: Nye og strengere krav til kompetanse for ansatte ved universitets- og 

høgskoleinstitusjonene er vanskelig å oppfylle ved de nye universitetene. 

Senterpartiet mener det er grunn til å vurdere differensierte krav til 

forskerkompetanse ved akkreditering av institusjoenr og studietilbud.

Avvises

Nr. 8 1 27-30 Thor Grosås, Hege Andresen, 

Morten Vollset, Christian 

Anton Smedshaug, Dorthea 

Enger, Anders Klaseie, Brita 

Skallerud, Lars Halvor 

Stokstad Oserud 

Erstatt
Erstattes med: Mange mindre studiesteder med spesialisert høyere utdanning 

innen et begrenset fagfelt har svært gode og viktige utdanningstilbud. Disse 

studiestedene ser det krevende å oppfylle nye krav til forskningskompetanse. 

Derfor mener Senterpartiet disse studiestedene må få drive utdanning innen sitt 

felt på bachelornivå, uten krav om at de skal bedrive forskning. 

Avvises

Nr. 9 1 30 Signe Sollien Haugå Tillegg, nytt avsnitt Tildelingsbrevene til universiteter og høyskoler må ha konkrete føringer for 

levering av desentraliserte/distriktsvennlige studietilbud (profesjonsstudier og 

EVU). Det må også ligge føringer i tildelingsbrevene for regionale forskningsfond 

om forskningsaktivitet med relevans for regionene og distrikta de ligger i for å 

sikre og øke relevant kunnskapsutvikling for samfunns- og næringslivet i alle 

deler av regionene.

Avvises

Nr. 10 1 32 Oppland Tillegg Legge til: «slik at utdanningsinstitusjonene ivaretar sitt samfunnsmandat og 

etterspurte utdanningstilbud» 

Avvises

Nr. 11 1 33 Sogn og Fjordane Tillegg …nye universitetene og høgskulane. Avvises

Nr. 12 1 33 Oppland Endre Endre fra «de nye» til «de nyopprettede» Vedtas redaksjonelt

Nr. 13 1 34 Oppland Endre Endre til «Etablere et mer rettferdig finansieringssystem for å sikre jevnere 

fordeling mellom nye og etablerte universitet» 

Avvises

Nr. 14 1 35 Oppland Endre Endra «styrke» til «øke» Avvises redaksjonelt

Nr. 15 1 35 Troms Endre høgskoler, studiesentrene og fagskoler  Avvises

Nr. 16 2 3 Sogn og Fjordane Tillegg …relevante og desentraliserte etter- og… Vedtas

Nr. 17 2 7 Anja Ninasdotter Abusland 

og Senterungdommen

Tillegg Nytt punkt: Styrke tilbudet om deltidsstudier særlig i distriktene og innen 

profesjonsstudier som lærere og sykepleiere som et ledd i rekruttering. 

Vedtas

Nr. 18 2 9 Senterungdommen Tillegg Nytt punkt: Opprettholde Lånekassen som et viktig virkemiddel for å sikre 

desentralisert utdanning, og at studenter får forutsetninger for å gjennomføre 

studiene.

Avvises

8. Tollvernet må styrkes for å sikres for å sikre økt selvforsyning og matvareberedskap

Nr. 1 1 2 Oslo Endre Endre «Tollvernet» til «Importvernet» Vedtas redaksjonelt

Nr. 2 1 5 Akershus og Oslo Endre Ethvert land har rett og plikt til å brødfø egen befolkning. Vedtas

Nr. 3 1 12 Nordland Stryke … som deler grense med en uforutsigbar stormakt og Vedtas redaksjonelt

Nr. 4 1 16 Vestfold Tillegg ny setning etter ...kontinuerlig matproduksjon: Til dette trengs også praktisk og 

teoretisk kunnskap om de varierte dyrkningsforholdene i landet vårt.
Vedtas

Nr. 5 1 19 Vestfold Tillegg  av storfekjøtt og ost fra EU kraftig økt.» Vedtas

Nr. 6 1 24-25 Troms Endre Endres til: " ….økonomi. Dersom britene forlater EU, er det naturlig at den tollfrie 

importen fra EU reduseres tilsvarende.
Avvises



Nr. 7 1 26 Troms Tillegg Nytt avsnitt: Senterpartiet ser med bekymring på den kraftige økningen av 

import på melk. Særskilt gjelder dette «smutthullet» rundt smaksatte produkter. 

Melkeproduksjon er en av grunnpilarene i norsk landbruk og er med på å sikre 

landbruk over hele landet, men det norske melkemarkedet er nå under stort 

press på grunn av den økte importen og bortfallet av eksportmuligheten på 

Jarlsberg.  

Vedtas

Nr. 8 1 34 Troms Stryke Stryk «følgende». Vedtas redaksjonelt

Nr. 9 1 34 Redaksjonskomitéen Tillegg Legge til: I 2018 skapte lanseringen av EAT-Lancet-rapporten stor debatt med 

oppfordringer til å kraftig redusere forbruket av rød kjøtt, melkeprodukter og 

poteter, og flerdoble inntaket av peanøtter, trenøtter, planteolje og belgfrukter. 

Sagt med andre ord: Matvarer vi kan produsere nok av, skal erstattes med 

matvarer vi må importere mye mer av. Dersom forslagene i rapporten får 

gjennomslag, vil dette vil få dramatiske konsekvenser for verdiskapningen,  

selvforsyningsgraden, biologisk mangfold, karbonlagring i jorda og for hele det 

norske samfunnet. Tanken om en felles idé - og en felles diett - for hele verden er 

globalisering på sitt verste.

Vedtas

Nr. 10 1 34 Oslo Tillegg Legge til: I 2018 skapte lanseringen av EAT-Lancet-rapporten stor debatt med 

oppfordringer til å kraftig redusere forbruket av rød kjøtt, melkeprodukter og 

poteter, og flerdoble inntaket av peanøtter, trenøtter, planteolje og belgfrukter. 

Sagt med andre ord: Matvarer vi kan produsere nok av, skal erstattes med 

matvarer vi må importere mye mer av. Dersom forslagene i rapporten får 

gjennomslag, vil dette vil få dramatiske konsekvenser for verdiskapningen,  

selvforsyningsgraden og hele det norske samfunnet. Det vil også få negative 

konsekvenser for biologisk mangfold og lagring av karbon ved at beiteområder 

gror igjen. Tanken om en felles idé - og en felles diett - for hele verden er 

globalisering på sitt verste.

Avvises til fordel for nr. 9

Nr. 11 2 3 Oslo Endre  Endres til:  

“At innrømmelsene Norge har gitt EU under artikkel 19 i EØS-avtalen skal 

justeres forholdsmessig ned når Storbritannia trer ut av EU. I fremtidige artikkel-

19-forhandlinger skal det ikke gis ytterligere innrømmelser, og på sikt redusere 

de tollfrie kvotene som er gitt til EU.”

Vedtas

Nr. 12 2 8 Redaksjonskomitéen Stryke Kommentar: omhandlet i resolusjonen om beredskap Vedtas

Nr. 13 2 9 Nordland Tillegg Norge må kreve gjensidighet vedrørende EØS-avtalens paragraf 19. Avvises til fordel for nr. 11

Nr. 14 2 10 Nordland Tillegg Norges fiskeriressurser styrker matvaresikkerheten Avvises

Nr. 15 2 11 Rogaland Tillegg Styrka alle ordninger som vil forsterka norsk melk sin konkurransekraft. Avvises

Nr. 16 2 12 Troms Tillegg Nytt kulepunkt: At nasjonale klimakrav, kvalitetskrav og dyrevelferdskrav i 

matproduksjonen også skal være gjeldende ved import av mat. 

Avvises

Nr. 17 2 13 Troms Tillegg Nytt kulepunkt: Gjennomgang av allerede inngåtte importavtaler for tetting av 

«smutthull» som fører til import som ikke var tatt høyde for da avtalene ble 

inngått

Vedtas

10. Ja til bruk av norske ressurser, nei til statlig ekstraskatt

Nr. 1 1 19-21 Rogaland Endre til Regjeringa har en tydelig plan om å intensivere skattlegging av naturressurser 

gjennom punktet om grunnrenteskatter. I praksis er dette statlig ekstraskatt på 

typiske distriktsnæringer. 

Vedtas redaksjonelt



Nr. 2 1 38 Rogaland Tillegg Vindressursen forvaltes allerede flere steder i landet. Senterpartiet mener 

ulempene knytt til landbasert vindkraft er uheldige og ønsker mer havvind. 

Senterpartiet har vært en forkjemper for El-sertifikat som har gitt landet flere 

større vindparker. For å ivareta lokal verdiskaping vil Senterpartiet innføre en 

moderat produksjonsavgift på landvind som skal komme vertskommuner til 

gode. Dette vil styrke havvind som et mer ettertraktet marked for utbygger. 

Vindkraftsutbygging skal avgjøres etter gode lokale prosesser.

Avvises

Nr. 3 2 3 Sogn og Fjordane Endre Endres til: Senterpartiet vil fortsatt være en pådriver for at skatter og avgifter fra 

havbruksnæringa skal føres tilbake til kommunene og fylkeskommunene der 

verdiene blir skapt. Vi vil derfor innføre en nasjonal arealavgift for båndlagt areal 

som skal gå til vertskommunen og tilhørende fylkeskommune.

Vedtas

Nr. 4 2 6 Troms, Senterungdommen 

og Sogn og Fjordane

Tillegg "Mandatet for havbruks-skatteutvalget må endres, med vekt på at 

vertskommuner skal sikres stabile og forutsigbare årlige inntekter for bruk av 

areal, og for å tilrettelegge for nytt areal". 

Vedtas

Nr. 5 2 9 Nordland Endre Endre til: Senterpartiet mener at også mineralnæringa må bidra med inntekter 

lokalt. Dette kan utformes slik at en lokal mineralavgift kommer til fradrag i 

selskapsskatten som går til staten. En mineralavgift vil dermed ikke utgjøre en 

ekstra utgift for næringen, men innebærer en omfordeling av deler av statens 

skatteinntekter til de berørte kommuner.

Avvises

Nr. 6 2 12 Redaksjonskomitéen Tillegg Sikre lokalsamfunnene stabile inntekter fra vindkraftsnæringa og innføre en 

moderat beskatning på landvind som tilfaller vertskommunene.
Vedtas

Nr. 7 2 12 Rogaland Tillegg Sikre lokalsamfunnene stabile inntekter fra vindkraftsnæringa og innføre en 

moderat produksjonsavgift på landvind som tilfaller vertskommunene.

Avvises til fordel for nr. 6

11. Skal kvinner føde flere barn må det legges til rette for det

Nr. 1 1 2 Rogaland Endre Overskriften endres til: "Trygghet for barn og foreldre" Avvises til fordel for nr. 4

Nr. 2 1 2 Troms Endre Overskriften endres til: Skal vi øke befolkningen, trengs det tiltak nå! Avvises til fordel for nr. 4

Nr. 3 1 2 Oppland Endre Endre «føde» til «få» Avvises til fordel for nr. 4

Nr. 4 1 2 Kjersti Toppe Endre Overskrift endres til: God barselomsorg, familie- og barnevennlig samfunn Vedtas

Nr. 5 1 5 Oppland Endre Legg til «foreløpig» etter «forskning viser at kortere samlet permisjon for mor» Vedtas redaksjonelt

Nr. 6 1 6 Troms Endre "Vi trenger tiltak for å bøte på dette:" Endres til: Tiltak vi vil innføre: Vedtas redaksjonelt

Nr. 7 1 24 Nordland Strykes Strykes: «I de tilfeller der far ikke kan ta ut sin del av permisjonen velger ofte mor 

ulønnet permisjon»   
Avvises

Nr. 8 1 28-30 Oppland Strykes Avvises

Nr. 9 1 34 Troms Endre "For å bøte på dette vil Senterpartiet:" Endres til: "Senterpartiet vil:" Vedta redaksjonelt

Nr. 10 2 1 Sogn og Fjordane Endring At også barseltiden på inntil 10 uker etter fødsel reserveres mor og holdes 

utenfor utregningen av tredelt permisjon
Avvises

Nr. 11 2 1 til 2 Oppland Strykes Avvises

Nr. 12 2 1 Kjersti Toppe Endre Endre til: At også barseltiden på 6 uker etter fødsel reserveres mor og holdes 

utenfor utregningen av mødekvoten, og at foreldrepengeordningen sikrer mors 

mulighet for minst 8 måneders fullt betalt permisjon i tråd med helsefaglige 

anbefalinger

Vedtas

Nr. 13 2 6 Troms Tillegg Nytt punkt: Vurdere mer valgfrihet for familien Avvises

Nr. 14 2 13 Kjersti Toppe Endre Endre til: -sikre god dekning av jordmødre i alle landets kommuner gjennom egne 

rekrutteringstiltak, endrede finansieringsordninger og økt samarbeid om hele 

stillinger mellom helseforetak og kommuner. 

Vedtas

Nr. 15 2 18 Troms Tillegg Nytt kulepunkt: Flere jordmødre på jobb, øke antall jordmødre på sykehus og til 

hjemmefødsler 

Avvises til fordel for nr. 14

Nr. 16 2 19 Troms Tillegg Nytt kulepunkt:  Valgfriheten ved permisjonsdelingen må være større en den er 

nå.

Avvises



Nr. 17 2 20 Troms Tillegg Nytt kulepunkt: Bedre tilrettelegging for foreldre som har barn med 

ekstraordinære behov.
Vedtas

12. Bredbånd- og mobildekning til alle sikrer desentralisering og trygger innbyggerne

Nr. 1 1 24 Oppland Endre Endres til: «Moderne velferdsteknologi med sine digitale apper og sensorer, 

krever god mobildekning for å bevare tryggheten til våre innbyggere. 
Vedtas redaksjonelt

Nr. 2 1 33 Oppland Endre Erstatte «100 mbps» med «hensiktsmessig netthastighet i henhold til 

teknologisk utvikling». 

Avvises

Nr. 3 2 3 Redaksjonskomitéen Tillegg Telenor må oppfylle konsesjonsvilkårene som fastslår en leveringsplikt. 

Kobbernett må vedlikeholdes frem til husstandene har fått tilgang til fibernett 

eller raskt trådløst nett.

Vedtas

Nr. 4 2 3 Senterkvinnene, Akershus og 

Oslo

Tillegg Telenor har varslet at de ikke lenger vil vedlikeholde kobbernettet sitt, selv om 

husstandene det gjelder ikke har fått tilgang til fibernett eller raskt trådløst nett. 

Senterpartiet mener dette er uakseptabelt.

Avvises til fordel for nr. 3

Nr. 5 2 5 Nordland Endre 2. kulepunkt endres til: Senterpartiet vil ha en nasjonal plan for hvordan minst 98 

pst. av husstandene skal få tilbud om gigabit-internett innen 2025, og for 

hvordan hele landet skal få tilbud om et gigabit-internett innen 2027.

Avvises

Nr. 6 2 5 Gyro Heia Endre 2. kulepunkt endres til: «Sikre 100% av alle husstandene hastighet på 100Mbps 

innen 2025.»
Avvises

Nr. 7 2 5 Oppland Endre Endre setning til: «Sikre at 98% av husstandene innen 2025, og 100% innen 2029 

skal få hensiktsmessig netthastighet i henhold til teknologisk utvikling.» 
Avvises

Nr. 8 2 12 Ida Stuberg Endre Endres til: Styrke DSB sitt arbeid med sikre dekning og å øke 

reservestrømkapasitet for flere av basestasjonene til nødnett og foreslår derfor 

økte midler for å sikre dette.

Vedtas

Nr. 9 2 14 Sogn og Fjordane Tillegg Nytt kulepunkt: Innføre leveringsplikt på digital kommunikasjon på lik linje med 

telefonkommunikasjon.
Vedtas

Nr. 10 2 15 Oslo, Akershus og 

Senterkvinnene

Tillegg Nytt kulepunkt: Kobbernettet til Telenor må vedlikeholdes fram til utbygging av 

raskt bredbånd er på plass og den digitale allemannsretten er reell.
Vedtas

13. Vil ha en skole som er tilpasset elevene



Nr. 1 1 2 Rogaland, Østfold, 

Senterkvinnene og Nordland

Erstatter Læring for alle

Senterpartiet ønskjer ein skule som dannar gode og sjølvstendige medborgarar.  Gjennom trivsel og 

samspel med andre skal elevane få bruka sine evner. Elevane skal oppleva meistring, motivasjon og 

kjenna seg sett. Praktisk kunnskap må verdsetjast like høgt som den teoretiske. Ikkje berre 

kunnskapar som kan målast, er verdifulle.  

For å få dette til, må skulen og læraren bli gitt tillit til at dei veit korleis dei best kan tilpassa 

undervisninga til den einskilde eleven. Lærarens kompetanse og erfaring er verdifull, og 

Senterpartiet seier difor klart nei til avskilting av lærarar, og vil reversera dette grunnlovsstridige 

vedtaket.

Føresetnaden for seksårsreformen, var at leiken skulle ha ein framtredande rolle, og at skuledagen 

skulle ha rom for fysisk aktivitet og leik. Denne føresetnaden er broten til fulle. Senterpartiet meiner 

det er naudsynt at evalueringa Stortinget har bede regjeringa sjå seksårsreformen i samanheng med 

Stoltenbergutvalet. Gutar som jenter med mykje energi og annleis tempo for modning må også ha 

ein plass i skula.

All forsking viser at den beste læringa går føre seg når eleven har ein god relasjon til læraren og  får 

konstruktive tilbakemeldingar som gir retning for vidare arbeid framfor måling av innlært kunnskap. 

Testing i skulen må ha eit pedagogisk føremål, og skal ikkje vera ein reiskap for konkurranse mellom 

skular. Fagfornyinga legg til grunn ei endring i måten å jobba på, og det må gjenspeglast i utarbeiding 

av nye testar. Desse skal ikkje skal nyttast til å samanlikna skular, men bidra til å gjere den einskilde 

skulen betre.

Hausten 2020 skal dei nye læreplanane trå i kraft. Nye læreplanar skaper alltid ekstra store 

utfordringar i dei samiske områda, for det er tek for lang tid å få samiske læremiddel tilgjengeleg - 

om dei i det heile teke kjem. At både analoge og digitale læremiddel er tilgjengeleg på samisk er like 

viktig som at dei finst på nynorsk og bokmål. Senterpartiet vil legge til rette for at samiskspråklege 

elevar får same høve til undervisning på sitt morsmål som norsktalande elevar.

Sentralisering av skulestrukturar fører i aukande grad til at elevar må tilbringa alt for stor del av 

dagen på skuleskyss, tid som elles ville vore brukt til søvn og fritidsaktivitetar. Dette er ei uheldig 

utvikling, både i eit folkehelse- og miljøperspektiv. Gode skular har gode leiarar, og Senterpartiet vil 

heller bruka ressursane på styrking av lokalskulane enn å bygga nye, store, sentraliserte skular.

Alle elevar har godt av å få utfalda seg både praktisk og teoretisk. Elevane må få læra gjennom fysisk 

aktivitet, i alle fag. For alt for mange elevar, er skulen for teoretisk. Skulen må førebu elevane til eit 

yrkesliv, og då er det å gje dei opplæring i praktiske fag allereie på ungdomsskulen sentralt. 

Senterpartiet ynskjer å utprøva modeller der ein integrerer praktiske fag i skulen til fleire elevar. For 

alle elevar skal oppleva meistring i skulen.

Vedtas

Nr. 2 1 2 Hordaland Endre Ny overskrift: "Skolen skal være tilpasset elevene" Avvises redaksjonelt

Nr. 3 1 2 Vestfold Endre Ny overskrift: "En skole tilpasset elevene" Vedtas redaksjonelt

Nr. 4 1 22 Hordaland Tillegg Etter «elevgrunnlag»: og forteller ikke nødvendigvis noe om kvaliteten på 

undervisningen.

Vedtas

Nr. 5 1 30 Hordaland Endre Endre «...annet: Men i Norge har» til «I Norge, derimot, har» Vedtas redaksjonelt

Nr. 6 2 19 Hordaland Tillegg Sett inn «,tid» etter «handlingsrom» Vedtas redaksjonelt

Nr. 7 2 19 Agder Tillegg Ny setning etter :"…og forutsetninger.:"Praktisk arbeid har en egenverdi og må 

prioriteres."
Vedtas

Nr. 8 2 25 Hordaland Tillegg Nytt avsnitt: Den videregående skolen er viktig for å gi ungdom den 

kompetansen som arbeidslivet etterspør. Dessverre er det mange ungdommer 

som ikke fullfører videregående opplæring. Årsakene til dette er mange, og det 

er en stor utfordring for samfunnet og den enkelte at så mange unge faller 

utenfor skole og arbeidsliv. Senterpartiet mener derfor det er viktig med et 

mangfold av tiltak som bidrar til økt læring, mestring, trivsel og motivasjon. Å 

gjøre teorifag på yrkesfag mer praktiske, innføring av skolemåltid og en styrket 

skolehelsetjeneste er gode eksempler på dette. Ungdommer som av ulike 

grunner ikke er klare eller motiverte for videregående må få alternative 

kompetansegivende tilbud. Det viktige er å se den enkelte ungdommen og 

behovene vedkommende har.

Vedtas


