
Forslagsnum
mer SakNr LinjeNr Type forslag Forslagsbeskrivelse Ny forslagstekst Forslagstiller Innstilling

1 05.1 6 Tillegg og Ukrainas suverenitet som nasjon 

Norge står sammen med våre partnere og allierte 
i fordømmelsen av Russlands krigføring i Ukraina, 
og støtter det ukrainske folks legitime 
forsvarskamp, og Ukrainas suverenitet som 
nasjon Rogaland Sp A

2 05.1 23 Tillegg misledende nyheter 

Russland har startet en hybrid kampanje rettet 
mot europeiske land og resten av verden, der 
energi, misledende nyheter, og mat har blitt 
våpen i en konflikt. Forsyningssikkerhet vil forbli 
et tema også i tiden fremover. Rogaland Sp A

3 05.1 26 Tillegg

Selvforsyningen må opp, ikke bare gjennom økt 
matproduksjon, men også andre kritiske varer og 
tjenester.

Med Norges posisjon i nord, med betydelige 
ressurser innen energi, marine matressurser og 
shipping, skal vi spille en viktig rolle i vestlig 
forsyningssikkerhet. Selvforsyningen må opp, 
ikke bare gjennom økt matproduksjon, men også 
andre kritiske varer og tjenester. Rogaland Sp A

4 05.1 26 Tillegg Tillegg etter punktum
Det beste forsvar for Norges beredskap og 
sikkerhet er at det bor folk i HELE landet. Trøndelag Senterparti A

5 05.1 26 Endringsframlegg Erstatt "vestlig" med "global" viktig rolle i global forsyningssikkerhet. Kirsti Gabrielsen A



6 05.1 27 Tillegg Nytt avsnitt

Med Russlands angrep på Ukraina , fikk vi en 
kraftig påminnelse om nødvendigheten av å 
etablere og vedlikeholde egen beredskap for å 
bygge robuste samfunn. Trondheimsfjorden og 
Ofotfjorden er viktige for beredskapen, med et 
svensk og finsk NATO-medlemskap øker 
betydningen av disse områdene som mottaks- og 
transittområder for alliert støtte ved kriser eller 
væpnet konflikt. Kommuner og fylkeskommuner 
har en sentral rolle som tilrettelegger av viktig 
sivil infrastruktur for å ivareta forsvarets 
operative behov.  Senterpartiet mener derfor at 
det er viktig med et godt samspill mellom 
kommunene og forsvaret, og at det raskt 
prioriteres midler til nødvendig utvikling av 
havner , veg og jernbane for å imøtekomme 
NATOs behov i disse områdene. Trøndelag Senterparti A

7 05.1 28 Endringsframlegg Norge har vært medlem i NATO siden 1949, 74 år.
Gjennom vårt 74 år lange medlemskap i NATO 
har... (osv) Nordland Senterparti VR

8 05.1 33 Stryking
Stryk "for å unngå utilsiktet eskalering i 
nærområdene" . Kirsti Gabrielsen A

9 05.1 33 Stryking Fjerne ordet ”utilsiktet”
...redning for å unngå eskalering i nærområdene. 
Norge er avhengig av et tett forsvars- og.... Akershus A

10 05.1 35 Endringsframlegg
Fjerne "vi" og erstatte med «Sp være en garantist 
for»

...større grad muliggjøre et tettere nordisk 
forsvarssamarbeid. Samtidig skal Sp være en 
garantist for investere i nasjonal... Akershus VR

11 05.1 36 Tillegg legge til to setninger «alle grener.»

Cyberforsvaret/IKT virksomheten i Forsvaret må 
styrkes for å møte de nye trusselbildet. Vi trenger 
økt beskyttelse mot hybride trusler som 
cyberangrep i kombinasjon med andre 
virkemidler Oppland Senterparti A



12 05.1 42 Endringsframlegg

Stryk første setning linje 42 ( Dagens situasjon vil 
kaste mørke skygger langt inn i framtiden) og 
erstatt med:

Krigen vil halde fram i uviss tid, vi kan og forvente 
at det også i framtida vil kome nye hendingar som 
utfordrar vår eigen beredskap. Noreg må auke og 
trygge eigen matvareproduksjon på land og sjø, 
og i tillegg auke lokal beredskap både sivilt og 
militært. Sogn og Fjordane Sp A

13 05.1 42 Endringsframlegg
Redaksjonell endring. Endre fra "Vil kaste" til 
"kaster" 

Dagens situasjon kaster mørke skygger langt inn i 
framtiden. Nordland Senterparti VR

14 05.1 42 Stryking Stryk setningen

Vi skal prioritere samhold, søke multilaterale 
løsninger og koordinere tett med våre partnere 
og våre allierte. Akershus A

15 05.1 44 Stryking

Sette punktum etter "demokrati" og stryke siste 
leddsetning:  ", og stå mot autoritær 
stormaktsrivalisering." Senterpartiet skal bidra til å forsvare folkeretten, 

frihet og demokrati. Nordland Senterparti A

16 05.1 44 Endringsframlegg

Erstatt "stormaktsrivalisering", da det ikke er 
omtalt tidligere i resolusjonen. 
Slik løsrevet bruk av begrepet kan fremstå som en 
støtte til det russiske narrativet om at krigen er en 
konsekvens av USA/NATO sine handlinger. Det 
bidrar til å frita Russland fra ansvar for valget om 
å angripe Ukraina. autoritært maktmisbruk Kirsti Gabrielsen VR

17 05.1 45 Tillegg Tillegg til slutt

Norge vil være en pådriver internasjonalt for at de 
krigsforbrytelser som er/blir begått i 
Ukraina blir fremmet for internasjonal domstol.

Hordaland Sp A



Forslagsnum
mer SakNr LinjeNr Type forslag Forslagsbeskrivelse Ny forslagstekst Forslagstiller Innstilling

1 05.2 8 Endringsframlegg Erstatte ordet føreseielege med trygge

Trygge rammevilkår, kapitaltilgang og tilgang på 
relevant kompetanse er viktig for utviklinga av 
verksemdene våre. Rogaland Sp AR

2 05.2 9 Endringsframlegg Omhandler istedenfor handler

Ein aktiv næringspolitikk omhandlar difor både 
skatte- og avgiftsnivå, næringspolitiske verktøy 
med kapital og rettleiing, samt bygging av 
kunnskapsmiljø. Rogaland Sp

AR, til fordel 
for forslag 
nr. 2

3 05.2 9
Redaksjonell 
endring legge til …om…

En aktiv næringspolitikk handler difor både om 
skatte- … Redaksjonskomiteen

VR, til fordel 
for forslag 
nr. 3

4 05.2 22 Endringsframlegg Redaksjonell endring; endre fra disiplinar til yrker

Alt frå fagarbeidarar til doktorandar er det stort 
behov for over heile landet, innanfor ein rekke 
yrker, og som grunnlag for utvikling av nye og 
eksisterande bedrifter. Rogaland Sp AR

5 05.2 22,24 og 38 Endringsframlegg
Ord som har flere betydninger bør en ikke bruke i 
en resolusjon. innsendt Rogaland Sp AR

6 05.2 23 Tillegg Legg til nødvendige

Noreg må derfor fortsatt auke kapasiteten i alle 
nødvendige former for utdanning og sørge for at 
fleire grupper får tilgang på utdannings- og 
kvalifiseringstilbod, Rogaland Sp AR

7 05.2 24 Endringsframlegg
Redaksjonell endring, erstatt bustad med kvar ein 
bur

Noreg må derfor fortsatt auke kapasiteten i alle 
former for utdanning og sørge for at fleire 
grupper får tilgang på utdannings- og 
kvalifiseringstilbod, uavhengig av kvar ein bur og 
livssituasjon. Rogaland Sp VR

8 05.2 24 Nytt punkt Ny setning etter punktum. 
Desentraliserte utdanningstilbod må styrkjast og 
utviklast. Sogn og Fjordane Sp AR



9 05.2 25 Tillegg
Forslag til nytt avsnitt (legges inn på linje 25, 
resten forskyves)

Tilgang på egnede og varierte boliger har 
betydning for om folk etablerer seg og blir boende 
på et sted. Manglende tilgang på egnede boliger, 
særlig i  distriktskommuner, hemmer rekruttering 
av arbeidskraft. Særlig næringsvirksomheter i 
distriktene opplyser at dette er en viktig årsak til 
deres rekrutteringsutfordringer, og dette viser at 
boligmangel rammer både bolyst og næringsvekst 
på en svært uheldig måte. Senterpartiet mener 
derfor Husbanken må ha et tydelig distriktspolitisk 
ansvar for å bidra til god tilgang på egnede 
boliger.  

Nordland 
Senterparti A

10 05.2 25 - 29 Endringsframlegg Endringsforslag avsnitt linje 25-29

Norsk deltakelse i arbeidslivet er relativt høy, 
likevel er det enda en del som står utenfor. 
Mangel på arbeidskraft gjør at vi må bygge et 
system som i større grad skaper muligheter for 
hver enkelt til å delta i arbeidslivet, til tross for 
utfordringer de måtte ha. Senterpartiet vil satse 
på tiltak for å tilrettelegge og motivere til å øke 
arbeidsdeltakelsen i det norske samfunnet, 
samtidig som vi skal ta godt vare på de som av 
ulike årsaker står utenfor.

Nordland 
Senterungdom A

11 05.2 32 Endringsframlegg

Erstatte teksten "Auke botnfrådraget i 
formueskatten og redusere formuegrunnlaget for 
driftsmidlar." med "Fjerne formuesskatt på 
arbeidande kapital". Fjerne formuesskatt på arbeidande kapital

Møre og Romsdal 
Senterparti A

12 05.2 36 Tillegg Tillegg etter punktum

Herunder auka overføringar til fylkesvegar og 
betre rammevilkår for gods på sjø og bane. Trøndelag 

Senterparti A

13 05.2 38 Endringsframlegg
redaksjonell endring; erstatt bustad med kvar ein 
bur

Auke kapasiteten i høgare utdanning og høgare 
yrkesfagleg utdanning, og gje alle reell tilgang på 
utdannings- og kvalifiseringstilbod uavhengig av 
kvar ein bur og livssituasjon. Rogaland Sp VR

14 05.2 39 Stryking
Stryke hele strekpunktet "Innføre 
jobbskattefrådrag…" .. Buskerud A



15 05.2 39 Stryking

Linje 39: Innføre jobbskattefrådrag som ei 
forsøksordning for unge i deidelane av landet der 
arbeidsdeltakingaer lågast

Stryke "for unge i dei delane av landet der 
arbeidsdeltakinga er lågast"

Innføre jobbskattefrådrag som ei forsøksordning. Akershus A

16 05.2 42 Endringsframlegg Legg til ordet større

At kommunane skal vere ein viktig medspelar for 
lokalt næringsliv og må få større fridom til å 
tilrettelegge for verksemder gjennom m.a. 
arealforvaltning utan at ein opplever større 
inngripen frå statlege etatar. Rogaland Sp AR

17 05.2 52 Nytt punkt Nytt strekpunkt
Utrede muligheten for å fjerne skatt på 
arbeidende kapital Buskerud A

18 05.2 52 Nytt punkt Tilleggspunkt etter linje 51

Styrke Husbankens rammer og mandat blant 
annet for å gi kommunene mulighet til å bidra til 
flere egnede boliger i distriktene og for grupper 
hvor behovet er stort.  

Nordland 
Senterparti A

19 05.2 52 Nytt punkt

For å utligne noen av skjevhetene vi ser i 
utdanningsforløpene i dag bør skolestart være fra 
7-års alder  

For å utligne noen av skjevhetene vi ser i 
utdanningsforløpene i dag bør skolestart være fra 
7-års alder  Rune Svendsen A

20 05.2 52 Nytt punkt Tilleggspunkt etter linje 51
Utrede hvordan man kan sikre økt tilgang til 
arbeidskraft fra utlandet   

Nordland 
Senterparti A

21 05.2 52 Nytt punkt Tilleggspunkt etter linje 51

Arbeide for en raskere behandling av 
arbeidstillatelser for arbeidssøkere utenfor 
Schengen området. 

Nordland 
Senterparti V

22 05.2 52 Nytt punkt Innføre 7-års skolestart. Innføre 7-års skolestart. Rune Svendsen A

23 05.2 52 Nytt punkt Nytt kulepunkt

At dei nye krava om lufte og beiteplikt blir 
innførte gradvis og evaluerte undervegs særlig for 
å tilpasse krava oppmot dei ulike distrikta. Sogn og Fjordane Sp A

24 05.2 52 Nytt punkt Nytt Kulepunkt
Arbeide for ein stimuleringspott for å fjerne 
flaskehalsar på kommune og fylkesvegar. Sogn og Fjordane Sp A

25 05.2 52 Nytt punkt Nytt kulepunkt

At den viktige rollen desentralisert utdanning har 
for tilgangen på arbeidskraft i hele landet 
gjenspeiler seg i finansieringsmodellen for de 
utdanningsinstitusjonene som tilbyr 
desentraliserte tilbud. Trøndelag 

Senterparti A



26 05.2 52 Nytt punkt Nytt kulepunkt

At det blir en tettere sammenheng mellom 
næringspolitikken og boligpolitikken for å  bidra til 
økt attraktivitet og bedre tilgang på arbeidskraft i 
hele landet.

Trøndelag 
Senterparti A

27 05.2 52 Nytt punkt Nytt kulepunkt

Gje næringslivet føreseielege vilkår innanfor 
skatte-, avgift- og stønadspolitikken som gjer det 
enklare for næringslivet å planlegge og 
gjennomføre framtidige satsingar. Hyppige og 
større 
endringar er ofte meir problematiske enn det 
generelle skattenivået. Hordaland Sp A

28 05.2 52 Nytt punkt Nytt kulepunkt

At landsdelar skal kunne utvikle sine fortrinn på 
område der dei har historiske og naturgjevne 
føremonar til å bli leiande både nasjonalt og 
internasjonalt Hordaland Sp A

29 05.2 52 Nytt punkt Nytt kulepunkt

En viktig brikke i det grønne skiftet er at 
næringslivet omstiller seg. Dette er bra for klima 
og 
bra for norsk konkurransekraft. Klimaavgiftene er 
viktige virkemiddel for å motivere til 
omstilling. Likevel anerkjenner Senterpartiet at 
det kan være svært krevende for deler av 
næringslivet å finansiere omstilling parallelt med 
at en betaler store klimaavgifter. Derfor vil 
Senterpartiet se på modeller der næringslivet kan 
få kompensert klimaavgifter som 
investeringstilskudd i en gitt periode der bedriften 
er i omstilling. Hordaland Sp A



Forslagsnum
mer SakNr LinjeNr Type forslag Forslagsbeskrivelse Ny forslagstekst Forslagstiller Innstilling

1 05.3 1
Endringsfra
mlegg ny overskrift

Norske sjukehus må vere sikra god leiing og 
finansiering Buskerud A

2 05.3 4
Endringsfra
mlegg

Ny tittel. Resolusjonen sier lite om 
primærhelsetjenesten "Norske sjukehus og velferdsmodell må sikrast" Buskerud AR

3 05.3 6-9
Endringsfra
mlegg

"Stryk ""Helseføretaksmodellen set 
bedriftsøkonomi... sikre fagleg skjønn, leiing og 
kultur.""
og erstatt med:"

Helseføretaksmodellen set bedriftsøkonomi og 
målstyring øvst. Senterpartiet vil gjennomføre 
konkrete endringar for å sikre demokratisk 
forankring i styring av sjukehusa, redusere 
marknadstenkinga og sikre fagleg skjønn, leiing og 
kultur. Trøndelag Senterparti AR

4 05.3 7-9 Stryking
Teksten som er foreslått strøket er ivaretatt lengre 
ned i resolusjonen (avsnitt nr 7)

Stryk «medan Senterpartiet meiner at sjukehusa 
igjen må bli til for innbyggjarane og pasientane og 
vil gjennomføre konkrete endringar for å sikre 
demokratisk forankring i styring av sjukehusa, 
redusere marknadstenkinga og sikre fagleg skjønn, 
leiing og kultur.» Nordland Senterparti AR

5 05.3 12 Tillegg Tillegget er etter første punktum på linje 12

"Sjukehusplanane i hovudstaden er svært 
kostbare, har stor risiko for overskridingar, har 
dårlege løysingar og vil fortrenge nødvendig drift 
og investeringar i spesialisthelsetenesta regionalt 
og lokalt over heile landet. Planane må difor 
skalerast betydeleg ned ved at ein ikkje sett i gang 
bygging av Nye Rikshospitalet. I en sterk,..." Buskerud

A, til fordel 
for forslag nr 
7

6 05.3 16 Tillegg .
Nye bygg skal nytte knappe personellressurser 
optimalt Oppland Senterparti AR

7 05.3 16 Tillegg Erstatter innsendt forslag 13.mars

Ein ser at enkelte nye, store prosjekter har vokst 
og tek store delar av det økonomiske 
handlingsrommet. For å realisera ambisjonane i 
heile helseregionane må ein sjå på nedskalering av 
det som har blitt store prestisjeprosjekt på vegne 
av andre tilbod. Trygg økonomisk styring er det 
viktigste vi gjør for å sikra det norske helsevesen 
og velferdsmodellen akkurat nå. Rogaland Sp V

8 05.3 21 Tillegg Tillegg etter punktum i sjukehus. Trøndelag Senterparti AR



9 05.3
tillegg fra 
linje 25 Tillegg slutten av avsnitt 3, fra linje 25

Manglande kapasitet i primærkommunane gjer at 
dei ikkje kan ta i mot utskrivingsklare pasientar. 
Dette gjer at desse pasientane blir verande på 
sjukehusa/DPS og hindrar inntak av nye pasientar 
som treng plassen meir. Senterpartiet vil også sjå 
på dei endra retningslinjene som tilseier at alle 
pasientar i psykiatrien skal skrivast frå fastlegen til 
DPS for vurdering og ikkje direkte til 
psykolog/psykiater som tidlegare. Dette gjer DPS 
til ein flaskehals Hordaland Sp A

10 05.3 26 Tillegg Tillegg etter punktum:

Det vil være avgjørende å sikre nok boliger for 
personer med vedtak om heldøgns omsorg i 
kommunene fremover, blant annet for å håndtere 
antallet utskrivningsklare. Dette forutsetter at 
kommunene sikres økonomisk forutsigbarhet for 
disse investeringene gjennom investeringstilskudd, 
og at det følger midler med nye oppgaver som gis.

Trøndelag Senterparti A

11 05.3 29 Tillegg
Den økonomiske modellen bidreg ikkje eller i liten 
grad til å sikra desentrale funksjonar og tilbod. 

Den økonomiske modellen bidreg ikkje eller i liten 
grad til å sikra desentrale funksjonar og tilbod, og 
heller ikkje til utvikling av de samiske nasjonale 
helsetenestene som SANKS og Sàmi klinihkka, 
som er underlagt et regional helseføretak. Samepolitisk råd A

12 05.3 32 Tillegg Tillegg på linje 32 etter første punktum

Senterpartiet krev at helseføretaka brukar 
ekstrabevillingane i revidert nasjonalbudsjett til å 
sikre pasientbehandlinga i inneverande år.

Buskerud, Østfold, 
Akershus, Oslo, Oppland og 
senterkvinnene A

13 05.3 42 Tillegg Tillegg:

Det er derfor viktig at økonomien til 
helseforetakene organiseres på en sånn måte at 
store investeringsprosjekter ikke får omfattende 
og negative konsekvenser for tilbudet til 
pasientene og tjenester nært folk. Senterpartiet 
mener det er viktig med en gjennomgang av 
konsekvensene store byggeprosjekter har for 
tjenestetilbudet i alle helseforetakene. Trøndelag Senterparti

A, til fordel 
for forslag nr 
7



14 05.3 43
Endringsfra
mlegg

Skrive om teksten, første del av setningen i linje 43 
(nåværende): Senterpartiet meiner at vi i større 
grad må skilje mellom drift og investeringar slik at 
det...

Senterpartiet meiner at vi skal ha likeverdige 
helsetenester og rimelig fordeling av investeringar 
og utbetringar i alle helseforetak og 
sjukehusområde. Vi meinar at det i større grad må 
skilje mellom drift og investeringer slik at det…. Akershus

A, til fordel 
for forslag nr 
7

15 05.3 43 - 44
Endringsfra
mlegg Endre avsnittet til

Senterpartiet meiner at vi må sikre vedvarande 
fullfinansiering av
sjukehusa og skrote helseføretakmodellen. 
Finansieringsmodellen for sjukehus må skilje 
mellom drift og
investeringar, slik at det ikkje må kuttast i drift for 
å gjera naudsynte investeringar i bygg og medisin-
teknisk utstyr. Store sjukehusinvesteringar må bli 
prioritert og
fullfinansiert gjennom statsbudsjettet. Buskerud A

16 05.3 49-54 Stryking Stryk linje 49-54 - Sogn og Fjordane Sp A
17 05.3 49-51 Stryking stryke .. Buskerud A

18 05.3 54 Stryking Stryk “Flytta ned”  Stryk  “Flytta ned”  
Nordland Senterparti, 
Rogaland Senterparti VR

19 05.3 60 Tillegg

Tillegg linje 60, etter siste setning: «Videre må vi 
sikre tilstrekkeleg med utdanningsplassar til 
helsefaglege yrker, slik at ein klarar og utdanne 
tilstrekkeleg til det behovet ein har. Vi må også ha 
nok rekrutterings- og utdanningsstillingar, slik at 
det ikkje oppstår flaskehalsar, som man til dømes 
ser når det kjem til LIS1-tenesta, der nyutdanna 
legar star i kø for å ta fatt på spesialiseringa si.»

Videre må vi sikre tilstrekkeleg med 
utdanningsplassar til helsefaglege yrker, slik at ein 
klarar og utdanne tilstrekkeleg til det behovet ein 
har. Vi må også ha nok rekrutterings- og 
utdanningsstillingar, slik at det ikkje oppstår 
flaskehalsar, som man til dømes ser når det kjem 
til LIS1-tenesta, der nyutdanna legar star i kø for å 
ta fatt på spesialiseringa si. Nordland Senterparti A

20 05.3 64-67 Stryking
Hele setningen strykes "Behandling skal skje på 
lågast mogleg…" .. Buskerud A



21 05.3 66 Tillegg

Senterpartiet meiner at det er framtidsretta å 
utvikla fleire Lokalmedisinske senter, helsehus og 
andre regionale helseinstitusjonar for å ivareta 
behandling, rehabilitering og polikliniske tenester 
nær folk. Ved vesentlege endringar i 
sjukehusstrukturen må dette avgjerast av 
Stortinget i ein Nasjonal helse- og sjukehusplan.

Senterpartiet meiner at det er framtidsretta å 
utvikla fleire Lokalmedisinske senter, helsehus og 
andre regionale helseinstitusjonar, samt styrking 
av de samiske helsetenester ved at de 
organiserast som et nasjonalt organ med eiget 
budsjett og eiget styre for å  få til likeverdige 
helsetjenester og for å ivareta behandling, 
rehabilitering og polikliniske tenester nær folk. 
Ved vesentlege endringar i sjukehusstrukturen må 
dette avgjerast av Stortinget i ein Nasjonal helse- 
og sjukehusplan. Samepolitisk råd A

22 05.3 69 Nytt punkt
Dette seier litt meir om utfordringa knytta til 
demografi og personell:

Framskriving av demografi, mangel på 
helsepersonell og kortare liggetid i 
spesialisthelsetenesta fører til at pårørande får 
meir ansvar og fleire oppgåver. Dette må løysast 
gjennom gode samhandlingsprosessar, god 
kunnskap om kva pårørande sjølv treng av støtte, 
samt avklaring av forventningar mellom partane. 
Senterpartiet vil vera pådrivar for at både 
samhandling, kunnskap og forventningsavklaring 
blir sett på agendaen og sikra gjennom klare mål 
og tiltak for pårørandearbeidet. Rogaland Sp A

23 05.3 70-72
Endringsfra
mlegg Stryk og erstatt med: 

Det norske helsevesen må baserast på nærleik og 
likeverdig behandling for pasientar i heile landet. 
Velferdsmodellen vår må baserast på tillit mellom 
ulike nivå, mindre byråkrati, sikre fagleg skjønn og 
utvikle ein betre økonomisk modell enn den vi har 
i dag. Senterpartiet vil difor utgreie ein anna 
finansieringsmodell for sjukehus, med eit tydeleg 
skille av drift og investeringar. Senterpartiet 
meinar store sjukehusinvesteringar skal 
prioriterast av Stortinget og fullfinasierast 
gjennom statsbudsjettet. Sogn og Fjordane Sp A

24 05.3 72 Tillegg
Tillegg etter "…har i dag,"

spesielt med tanke på de framtidige store 
utfordringene i kommunehelsetjenesten.

Trøndelag Senterparti A



25 05.3 73 Tillegg Tillegg etter siste setning

Akuttmedisinsk beredskap må styrkes og 
responstid må måles ut fra 90%-persentilen og 
første ambulanse på stedet. Trøndelag Senterparti A

26 05.3 73 Tillegg Ny Linje 73: «Senterpartiet vil:» Senterpartiet vil: Nordland Senterparti A

27 05.3 74 Nytt punkt

Nytt punkt : «-Avvikle helseforetakmodellen i 
noverande form og sikre ein folkevalt styring av 
sjukehus og helseføretaka der hensyn til helse 
settast fremst»

Avvikle helseforetakmodellen i noverande form og 
sikre ein folkevalt styring av sjukehus og 
helseføretaka der hensyn til helse settast fremst Nordland Senterparti A

28 05.3 74 Nytt punkt

Nytt punkt: «-Skilje mellom drift og investering i 
økonomianvaret for helseføretaka. Tunge 
investeringar til bygg og teknisk infrastruktur, 
samt kostbar medisinsk utstyr må finansierast 
direkte av staten.»

Skilje mellom drift og investering i 
økonomianvaret for helseføretaka. Tunge 
investeringar til bygg og teknisk infrastruktur, 
samt kostbar medisinsk utstyr må finansierast 
direkte av staten. Nordland Senterparti A

29 05.3 74 Nytt punkt
Nytt punkt  «-Syta for stadleg leiing på alle 
sjukehusa» Syta for stadleg leiing på alle sjukehusa Nordland Senterparti A

30 05.3 74 Nytt punkt
Nytt punkt  «-Sikre at dagens desentraliserte 
sykehusstruktur liggjar fast»

Sikre at dagens desentraliserte sykehusstruktur 
liggjar fast Nordland Senterparti A

31 05.3 74 Nytt punkt
Nytt punkt: «-Redusere innsatsstyrt finansiering til 
eit minimum, og sikra auka rammefinansiering»

Redusere innsatsstyrt finansiering til eit minimum, 
og sikra auka rammefinansiering Nordland Senterparti A

32 05.3 74 Nytt punkt

Nytt punkt: «-Gjennomgå ansvarsfordelinga 
mellom sjukhus og kommunar og sikre ei forsterka 
og forbetra samhandling»

Gjennomgå ansvarsfordelinga mellom sjukhus og 
kommunar og sikre ei forsterka og forbetra 
samhandling Nordland Senterparti A

33 05.3 74 Nytt punkt
Nytt punkt "Sikre at nye sjukehus, spesielt i 
distriktsnoreg, byggjast store nok»

Sikre at nye sjukehus, spesielt i distriktsnoreg, 
byggjast store nok Nordland Senterparti A

34 05.3 74 Nytt punkt

Nytt punkt «-Sørge for at lange pasientreiser på 
grunn av for tidleg utskriving eller plassmangel 
reduserast til eit minimum»

Sørge for at lange pasientreiser på grunn av for 
tidleg utskriving eller plassmangel reduserast til eit 
minimum Nordland Senterparti A

35 05.3 74 Nytt punkt

Nytt punkt «-Utvikle fleire lokalmedisinske senter, 
der dette ikkje går utover tilbodet til 
lokalsjukehusa i nærleiken

Utvikle fleire lokalmedisinske senter, der dette 
ikkje går utover tilbodet til lokalsjukehusa i 
nærleiken Nordland Senterparti A

36 05.3 74 Nytt punkt

Nytt punkt: «-Sørge for at vi får fleire 
helsefagarbeidarar inn i spesialisthelesetjenesta 
igjen»

Sørge for at vi får fleire helsefagarbeidarar inn i 
spesialisthelesetjenesta igjen Nordland Senterparti A

37 05.3 74 Nytt punkt
Nytt punkt: «-Få på plass tiltak som beheld tilsatte 
i helsevesenet»

Få på plass tiltak som beheld tilsatte i 
helsevesenet Nordland Senterparti A

38 05.3 74 Nytt punkt
Nytt punkt: «-Etablere tilstrekkeleg 
utdanningsplassar til helsefaglege yrke.»

Etablere tilstrekkeleg utdanningsplassar til 
helsefaglege yrke Nordland Senterparti A



39 05.3 74 Nytt punkt

Nytt punkt: «-Sikre tilstrekkeleg antal rekrutterings- 
og utdanningsstillingar innanfor helsevesenet» 
alternativt «-Øke antalet LIS1-stillingar til 1150 i 
året»

Sikre tilstrekkeleg antal rekrutterings- og 
utdanningsstillingar innanfor helsevesenet» 
alternativt «-Øke antalet LIS1-stillingar til 1150 i 
året Nordland Senterparti A

40 05.3 74 Nytt punkt

Nytt punkt: Styrke og videreutvikle samarbeidet 
mellom kommunehelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten

Styrke og videreutvikle samarbeidet mellom 
kommunehelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten Nordland Senterparti A



Forslagsnum
mer SakNr LinjeNr Type forslag Forslagsbeskrivelse Ny forslagstekst Forslagstiller Innstilling

1 05.4 2 Endringsframlegg Ny overskrift

En narkotikapolitikk som forebygger 
rusavhengighet og gir et godt helsetilbud til 
rusavhengige Buskerud A

2 05.4 4 og 5 Stryking

Stryk første setning «Senterpartiet mener det er 
en politisk målsetting at færre er avhengige av 
narkotiske rusmidler, og at narkotika ikke tar 
menneskeliv i Norge.» stryk Rogaland Sp A

3 05.4 5 Tillegg legge til ordet "flere" narkotika ikke tar flere menneskeliv i Norge. Oppland Senterparti A

4 05.4 5-7 Endringsframlegg  Fly e linje 5-7 l linje 11

Vi vil legge vekt på forebygging, å bygge opp 
ettervernet etter behandling og sette inn tiltak for 
å unngå lange ventetider i behandlingskjeden. 
Oppfølgingen av pårørende må også styrkes. Rogaland Sp AR

5 05.4 6 og 7 Endringsframlegg

Endre setningen:  Oppfølgingen av pårørende må 
også styrkes. 

Rusavhengighet påvirker flere enn bare den 
rusavhengige, oppfølgingen av pårørende må 
derfor styrkes. Oppland Senterperparti AR

6 05.4 7 Tillegg tillegg etter siste setning

Sp ser med bekymring på at et økende antall av 
overdosedødsfallene i Norge skjer med 
legeforeskrevne legemidler, spesielt opioider 
brukt ved smertetilstander. Sp er derfor opptatt 
av at informasjonskampanjer for å unngå 
avhengighet og overdosedødsfall også tar hensyn 
til denne mye, voksende gruppen. Buskerud V

7 05.4 7 Endringsframlegg

stryk setningen oppfølgingen (..)styrkes. Ny 
setning. Pårørende må gis bedre oppfølging slik at 
de føler seg trygg i sin rolle ovenfor den 
rusavhengige 

Pårørende må gis bedre oppfølging slik at de føler 
seg trygg i sin rolle ovenfor den rusavhengige Nordland Senterparti A

8 05.4 4/9 Endringsframlegg

Endre til: Senterpartiet mener det er en politisk 
målsetting at færrest mulig skal bruke narkotiske 
rusmidler, ….

Senterpartiet mener det er en politisk målsetting 
at færrest mulig skal bruke narkotiske rusmidler, 
…. Rogaland Sp VR



9 05.4 11 Tillegg Tilleggsavsnitt

«Senterpartiet vil ha en tydelig helseprofil. Det må 
komme på plass et bedre behandlingstilbud og 
oppfølging etter behandling til de med ruslidelser. 
Tilbudene både i kommunal- og 
spesialisthelsetjenesten må utvikles. Styrking av 
tilbudene innen tverrfaglig spesialisert behandling 
av ruslidelser (TSB) og oppsøkende arbeid som 
FACT- og ACT-team er en viktig del av det.» Rogaland Sp A

10 05.4 11 Tillegg legg til ordet ytterligere liberaliseres ytterligere. Oppland Senterparti A

11 05.4 12 Endringsframlegg
 Ordvalg. Bruke ordet rusbruk, istedenfor 

narkotikabruk
Det har i den siste tiden vært en større offentlig 
debatt knyttet til rusbruk blant unge. Rogaland Sp AR

12 05.4 12-17 Endringsframlegg Endre teksten i avsnittet 

Etter at riksadvokaten slo fast at mindre doser 
narkotika til eget bruk ikke lenger skulle møtes 
med straff, opplever politiet at det virker som om 
at vi går mot en normalisert dopkultur.  Aksepten 
for å bruke ulovlige rusmidler virker å være større 
enn tidligere, en utvikling Senterpartiet er svært 
bekymret over.  Den foreslåtte rusreformen som 
ble fremmet av forrige regjering fikk ikke flertall 
på stortinget og Senterpartiet skal fortsatt jobbe 
for å sikre at vi får mindre narkotika bruke enn vi 
har i dag. Nordland Senterparti A

13 05.4 13 Endringsframlegg
 Ordvalg. Bruke ordet ruskultur, istedenfor 

dopkultur

Politiråd rundt om i landet rapporterer om en 
stadig mer normalisert ruskultur, med større 
aksept for ulovlige rusmidler enn det har vært 
tidligere. Rogaland Sp AR

14 05.4 13 Endringsframlegg

 Endre ordlyd i setningen.Endre l:
Politiråd rundt om i landet rapporterer om at bruk 
stadig normaliseres, …..

Politiråd rundt om i landet rapporterer om at bruk 
stadig normaliserer ruskultur, med større aksept 
for ulovlige rusmidler enn det har vært tidligere. Rogaland Sp AR

15 05.4 14 Tillegg
legg til setning etter rusmidler enn det har vært 
tidligere. 

… rusmidler enn det har vært tidligere. I en 
spørreundersøkelse bestilt av FHI i 2021 oppgir 1 
av 5 ungdommer at de har prøvd cannabis, mot 
12% i årene 2006 til 2008. Et brev fra 
riksadvokaten… Oppland Senterparti A



16 05.4 15 Endringsframlegg
 Legge l kommaLegge l komma mellom møtes 

med straff og pekes på som

Et brev fra riksadvokaten til politidistriktene i fjor 
vår som slo fast at mindre doser narkotika til eget 
bruk ikke skulle møtes med straff, og pekes på 
som en forklaring på denne utviklingen. Rogaland Sp AR

17 05.4 15 Endringsframlegg

Endre fra: pekes på som en forklaring
Endre til: pekes på som en av forklaringene på 
denne…

Et brev fra riksadvokaten til politidistriktene i fjor 
vår som slo fast at mindre doser narkotika til eget 
bruk ikke skulle møtes med straff pekes på som en 
av forklaringene på denne utviklingen. Rogaland Sp AR

18 05.4 18 Tillegg Nytt avsnitt før eksisterende avsnitt i linje 18

Mange unge som ruser seg har også andre og 
underliggende utfordringer som de trenger hjelp 
til å håndtere. Oppfølging av ungdom og rus 
forutsetter derfor at politiet i samarbeid med 
andre forebyggende enheter som skole, 
skolehelsetjeneste og helsestasjon er et sted unge 
møter trygge voksne og veiledes mot ulike tiltak 
for å få hjelp til å slutte med rus. Tett oppfølging 
fra fagpersoner og helsepersonell, oppmøte og 
forpliktende samtaler, samt kort vei til tilbud om 
helsehjelp kan bidra til at færre unge utvikler 
alvorlig rusavhengighet. 

Akershus V
19 05.4 18 Redaksjonell legge til ..derfor at.. Senterpartiet mener derfor at rusavhengige Redaksjonskomiteen VR

20 05.4 20 Endringsframlegg
 OrdvalgBruke ordet rusavhengighet, istedenfor 

rusmisbruk

Det er behov for en forsterket innsats for å 
bekjempe overdosedødsfall og rusavhengighet i 
samfunnet vårt. Rogaland Sp AR

21 05.4 21 Endringsframlegg
 OrdvalgBruke u rykket bruk av rus istedenfor 

rusmisbruk
Ruspolitikken må også bidra til å forebygge bruk 
av rus i samfunnet. Rogaland Sp AR

22 05.4 25 Tillegg Tillegg

En ruskontrakt bør inneholde jevnlige samtaler 
med rådgiver eller helsesykepleier, hjelp til å 
fullføre skolegang, insentiver til å delta på 
fritidsaktiviteter og dialog med foresatte i saker 
som gjelder mindreårige». Rogaland Sp A

23 05.4 27 Tillegg Sette inn "god" 
De som er rusavhengige skal møtes med god 
helsehjelp og følges tett opp av helsevesenet. Buskerud AR



24 05.4 27 Tillegg Tillegg etter punktum

De som er rusavhengige skal møtes med 
helsehjelp og følges tett opp av helsevesenet, man 
må se på hele laget rundt pasienten i 
sammenheng. Oppland Senterparti AR

25 05.4 27-38 Endringsframlegg

Opprydning kulepunkt - erstatter tidligere 
innsendt forslag
Ny rekkefølge: Linje 27, 28, 32, 36, 38, 30, 31, 33, 
35 endre rekkefølge kulepunkt Rogaland Sp AR

26 05.4 28 Stryking Stryk punktet

Et forebyggingsløft om rus gjennom blant annet 
informasjonskampanjer og undervisningsopplegg 
skal prioriteres. Buskerud A

27 05.4 29 Endringsframlegg Endre setning 
undervisningopplegg skal prioriteres, det skal 
utføres av politi innenfor arbeidstid. Oppland Senterparti A

28 05.4 30 Tillegg legge til -kjøp/salg og oppbevaring
Bruk, besittelse, kjøp/salg og oppbevaring av 
narkotika skal fortsatt være straffbart. Buskerud A

29 05.4 30 Endringsframlegg Linje 30 flyttes til flyttes til linje 38  Linje 30 flyttes til flyttes til linje 38  Nordland Senterparti AR

30 05.4 30 Endringsframlegg

 Ords llingEndre rekkefølgen på skal og fortsa  slik 
at setningen lyder:
Bruk, besittelse og kjøp av narkotika fortsatt skal 
være straffbart.  -Bruk, besi else og kjøp av narko ka fortsa  skal 

være straffbart. Rogaland Sp AR

31 05.4 31 Tillegg ..
Politiet må sikres tilstrekkelige virkemidler til å 
avdekke bruk, besittelse og salg av narkotika. Buskrud A

32 05.4 31 Endringsframlegg Endre setningen 

Politiet må sikres lovhjemmel til å avdekke bruk, 
besittelse og salg av narkotika, uten å innskrenke 
individets grunnlovfestede rettigheter. Oppland Senterparti A

33 05.4 32 Tillegg ..

Politiets virkemidler i tillegg til samarbeid mellom 
ulike etater må være en forutsetning for å drive 
godt forebyggende arbeid. Buskerud A

34 05.4 32 Endringsframlegg
 Endre setning -Poli et skal ha virkemidler l å 

drive godt forebyggende arbeid. 

Politiet, skolen, skolehelsetjenesten, 
organisasjonslivet og andre som arbeidet tett på 
barn og unge skal ha virkemidler til å drive godt 
forebyggende arbeid. Rogaland Sp A

35 05.4 33 Endringsframlegg tillegg

 Politiet skal kunne benytte nødvendige 
virkemidler for å avdekke og oppklare alvorlige 
narkotikasaker gjennom kriminelle nettverk. Buskerud AR



36 05.4 35 Stryking

 StrykningsforslagStryke hele punktet
Politiet igjen skal kunne ta spyttprøver ved 
mistanke om ruspåvirket kjøring. 

stryk Rogaland Sp V

37 05.4 35 Endringsframlegg Stryke ordet "igjen"
Politiet skal kunne ta spyttprøver ved mistanke 
om ruspåvirket kjøring Østfold 

A, til fordel 
for nummer 
36

38 05.4 35 Endringsframlegg ..
Politiet igjen skal kunne ta spyttprøver ved 
mistanke om en person er påvirket av narkotika Buskerud

A, til fordel 
for nummer 
36

39 05.4 35 Endringsframlegg Endre «ruspåvirket kjøring» med narkotikabruk.
Politiet igjen skal kunne ta spyttprøver ved 
mistanke om narkotikabruk Akershus

A, til fordel 
for nummer 
36

40 05.4 36 Tillegg ..

Overføringene til kommunene og 
rusbehandlingsinstitusjonene må styrkes for å 
sikre tilstrekkelig oppfølging av utfordringer 
knyttet til rusmidler, og særlig rusbruk blant unge. Buskerud A

41 05.4 39 Nytt punkt Nytt kulepunkt

Det skal ikke utmåles straff for rusavhengige sin 
befatning av mindre 
mengder narkotika til eget bruk. Hordaland Sp A

42 05.4 39 Tillegg Tillegg, nytt kulepunkt
«Det oppsøkende arbeidet i kommunene må 
styrkes gjennom økte midler» Rogaland Sp A

43 05.4 flere linjer Endringsframlegg

Redaksjonelle endringer
Linje 27, 28, 32, 37 og 39 må komme etter 
hverandre
Linje 30, 31, må komme etter hverandre

Redaksjonelle endringer Rogaland Sp AR

44 05.4 Linje 30 Stryking

Uttalen bør fokusere på førebygging og helsehjelp. 
Vi har programfesta dette, så ei stryking betyr 
ikkje at vi endrar politikken vår. Vi seier berre ikkje 
noko om dette her. Stryk punktet Leidulf Gloppestad A



Forslagsnum
mer SakNr LinjeNr Type forslag Forslagsbeskrivelse Ny forslagstekst Forslagstiller Innstilling

1 05.5 1 Endringsframlegg Ny overskrift

Nasjonal kontroll over norsk kraft. 
Forsyningssikkerhet, mer stabile og lavere 
strømpriser. Trude Hoff A

2 05.5 3-7 Endringsframlegg

"Stryk 
""Sikker tilgang på ….. husholdninger eller 
næringsliv."" 
og erstatt med:"

Rimelig energi har vært et grunnleggende 
velferdsgode for norske husholdninger, og en 
konkurransefordel som store deler av norsk 
industri og næringsliv er basert på. For å sikre 
stabile, rimelige og konkurransedyktige kraftpriser 
også i framtiden, må det i større grad legges til 
rette for økt produksjon av fornybar energi og 
sikres nasjonal kontroll over disse kraftressursene. 
Dereguleringen ført til både høyere priser og liten 
grad av forutsigbarhet etter årtusenskiftet. Det 
toppet seg med historisk høye strømpriser i 2021 
og med en ny topp høsten 2022. Det har ført til 
store utfordringer for både næringsliv og mange 
husholdninger. Senterpartiet vil derfor ta sterkere 
styring over strømprisen som rammer norske 
forbrukere og bedrifter, slik at vi ikke opplever 
prissjokk på den måten vi spesielt opplevde 
høsten 2022. Senterpartiet vil bruke 
skattesystemet, reguleringer, statsbudsjettet og 
nasjonal politikk, slik at vannkraften disponeres til 
det beste for norske forbrukere og norsk 
næringsliv. Målet er å sikre forsyningssikkerhet, 
mer stabile og forutsigbare strømpriser. Grep for å 
sikre nasjonal kontroll over dagens kraftressurser, 
slik at husholdninger og næringsliv i framtiden 
unngår den usikkerheten som høye strømpriser nå 
skaper. Vi må ha en utvekslingsstrategi med andre 
land og ikke en eksportstrategi for strøm. Det 
norske energisystemet basert på magasinerbar Trude Hoff A

3 05.5 6 Endringsframlegg

Endringsforslag: Endre fra: “og politisk styrt 
avvikling av grunnlast uten at nye alternativer er 
på plass” til “, med påfølgende kutt i russisk 
gasseksport,”

Utviklingen i det europeiske energimarkedet etter 
Russlands invasjon av Ukraina 
med påfølgende kutt i russisk gasseksport har gitt 
energikostnader som 
ikke er bærekraftige for hverken husholdninger 
eller næringsliv.

Nordland 
Senterparti A



4 05.5 6 Endringsframlegg Endre grunnlast til "stabil produksjon"

Utviklingen i det europeiske energimarkedet etter 
Russlands invasjon av Ukraina og politisk styrt 
avvikling av stabil produksjon uten at nye 
alternativer er på plass har gitt energikostnader 
som ikke er bærekraftige for hverken 
husholdninger eller næringsliv.

Redaksjonskomitee
n V

5 05.5 6 Endringsframlegg Endre grunnlast til produksjon

Utviklingen i det europeiske energimarkedet etter 
Russlands invasjon av Ukraina og politisk styrt 
avvikling av produksjon uten at nye alternativer er 
på plass har gitt energikostnader som ikke er 
bærekraftige for hverken husholdninger eller 
næringsliv. Rogaland Sp

A, til fordel 
for 4

6 05.5 11-14 Stryking Stryk linje 11-14 -
Sogn og Fjordane 
Sp A

7 05.5 11-14 Endringsframlegg
Endre avsnittet

På energifeltet vil Senterpartiet forsterke arbeidet 
med å sikre nasjonale kontroll. Vi må beholde 
suveren norsk kontroll over alle avgjørelser med 
betydning for energisikkerheten. Det norske 
kraftsystemet må baseres på gjensidig utveksling, 
ikke netto eksport. Senterpartiet har i regjering 
sørget for at det ikke skal bygges noen nye kabler 
ut av Norge. For å hindre ytterligere avgivelse av 
norsk suverenitet over norsk energipolitikk, sier 
Senterpartiet nei til EUs fjerde 
energimarkedspakke. Senterpartiet er mot å gi 
mer makt over norsk energipolitikk til EU og 
denne energimarkedspakken vil svekke Norges 
handlefrihet på energiområdet. Trude Hoff A

8 05.5 14 Tillegg Legg til "krav til magasinfylling og andre" 
, fastprisavtaler for næringslivet, krav til 
magasinfylling og andre reguleringer som sikrer ...

Redaksjonskomitee
n V

9 05.5 14 Endringsframlegg
Stryke setning etter første punktum ("Dette er 
bra…)

"
"Forsyningssikkerheten må sikres gjennom krav til 
magasinfylling. Det kan ikke tillates netto 
energieksport i en gitt tidsperiode når våre 
vannmagasiner er under et visst nivå, f.eks median 
nivå jf. NVEs statistikk."

Buskerud
A, til fordel 
for 



10 05.5 14 Tillegg ny setning etter punktum 

Fastprisavtaler for næringslivet må være 
forutsigbare i en gitt tidsperiode i forhold til 
konkurransekraften. 

Oppland 
Senterperparti A

11 05.5 14 Endringsframlegg Endre; er bra til har hjulpet
Dette har hjulpet, men mer må gjøres i tiden som 
kommer. Rogaland Sp AR

12 05.5 16 Tillegg Nytt avsnitt

Dagens markedsprisfastsetting i Norge innebærer 
at vi får tyske strømpriser. Dette betyr at vi mister 
det norske konkurransefortrinnet samt at prisene 
blir svært lite forutsigbare. Denne 
strømprispolitikken innebærer en kraftig prisvekst 
(inflasjon) i Norge. På denne bakgrunn er det 
nødvendig å få kontroll på strømprisene både for 
husholdninger og næringsliv. Som et kortsiktig 
tiltak må derfor strømprisene skrives ned over 
statsbudsjettet til maks 70 øre/kWh. Dette er et 
nødvendig kompromiss som også vil sikre god 
lønnsomhet i utbygging av ny, fornybar 
strømproduksjon i Norge. Buskerud A

13 05.5 17 Stryking Stryk "et stort" - Trude Hoff A

14 05.5 19 Tillegg Etter første punktum legge til:

Regjeringen bør legge til rette for eksport av andre 
fornybare energikilder som hydrogen og 
ammoniakk, for å redusere eksporten av strøm. 
Dette vil både være med på å sikre nok strøm til 
hjemmemarkedet men også danne grunnlaget for 
ny norsk industri og grønne arbeidsplasser. Buskerud A

15 05.5 19 Tillegg Etter første punktum legge til:
"Staten  må sikre gode økonomiske incentiver for 
ENØK-tiltak"

Redaksjonskomitee
n V

16 05.5 19 Tillegg Nytt avsnitt som starter med setningen «i 2020…»

Skal denne omstillingen gå raskt nok, må staten 
sikre gode økonomiske incentiver slik at både 
privatpersoner, næringsliv og offentlige 
institusjoner får gjennomført nødvendige ENØK-
tiltak. Buskerud A

17 05.5 21-26 Stryking

"Stryk: 
""Grunnet store investeringer... å importere 
kostbar kraft fra utlandet."""

- Trude Hoff A



18 05.5 24 Tillegg Tilleggsforslag etter "økt forbruk etter 2027.":  

Derfor må en eventuell elektrifisering av Melkøya 
skje gjennom produksjon av havvind, eventuelt 
ved hjelp av karbonfangst og –lagring (CCS).

Nordland 
Senterparti A

19 05.5 24 Tillegg Legg til ordet strømnett

Det vil derfor være behov for nye, store 
investeringer i produksjon, strømnett og 
energieffektivisering så fort som mulig, med 
mindre vi vi skal belage oss på å importere kostbar 
kraft fra utlandet. Rogaland Sp V

20 05.5 27 Tillegg Legg til setning:

akseptable priser. Det er nødvendig med 
prioritering og styring  etter objektive og 
forutsigbare kriterier for hvilke prosjekter som skal 
realiseres i hvilken rekkefølge. 

Redaksjonskomitee
n V

21 05.5 27 Tillegg Tilleggsforslag

Dette krever prioritering og styring med hva 
kraften skal brukes til, og i hvilken rekkefølge kraft 
tildeles ulike prosjekter. 

Nordland 
Senterparti

A, til fordel 
for 20

22 05.5 28 Nytt punkt Nytt avsnitt. 

Forsyningssikkerheita må sikrast ved å fastsetje 
kapasitetsgrenser for utveksling av kraft, og prisen 
på norsk kraft til straumkundar i Noreg skal vere 
mest mogleg stabil. Noreg må difor i langt større 
grad frikoblast frå prisdanninga i den 
sentraleuropeiske/britiske marknaden. Sp må også 
jobbe for ei differensiert prissetting på markedet 
innanlands og på krafta som går til eksport. 

Sogn og Fjordane 
Sp A



23 05.5 29-35 Endringsframlegg Erstatte linje 29-35 med teksten under

 Elektrifisering av sokkelen er eit tiltak som brukar 
opp energien som kunne vore brukt til landbasert 
industri og utvikling, noko som er svært uheldig. Å 
transportere rein fornybar kraft ut i Nordsjøen for 
å drive oljeproduksjonen er eit stort feilsteg. Sp vil 
ha  sterkare fokus på energiøkonomisering, 
oppgradering/utbygging av vasskraft, solenergi, 
bio- og termisk energi. Det må leggjast til rette for 
forskning og utvikling av energikjelder som 
solkraft, bioenergi, termisk energi og kjernekraft. 
Det bør også vurderast skånsom 
vasskraftutbygging i verna vassdrag, spesielt i 
flaumutsette område. Å utvikle regulerbare 
energikjelder, og ha system og rutiner som sikrar 
beredskap og forsyningstryggleik i alle situasjoner 
er særs viktig. Sp meinar difor at det må satsast 
mykje meir på energiøkonomisering, og at det vert 
lagt til rette for støtteordningar som kan nyttast 
av både private og verksemder. Omsyn til 
landskap, naturkvalitet, marine ressursar og fiskeri 
skal vege tungt ved vurdering av utbygging av 
vindkraft. Utbygging skal berre kunne gjerast i tråd 
med lokale interessepartar sine ynskjer og 
kommunestyrevedtak. SP meinar at NVE ikkje skal 
gjevast eit utvida ansvar knytt til handsaming av 
planprogram og konsekvensutgreiing for 
områderegulering etter plan- og bygningslov. Eit 
slikt samarbeid skal uansett ikkje skje utan etter 
samtykke frå kommunen, då det openbert elles vil 

Karin Tonning 
Hatløy A

24 05.5 30 Tillegg Mellom bio og vind legge til: hydrogen, ammoniakk Buskerud A

25 05.5 34 Tillegg

Tilleggsforslag, etter “kraftbalansen”: “, men 
staten må også ta innspill fra de nordligste fylkene 
om havvindsutbygging på alvor og bidra til 
fortgang også her.” 

På denne måten blir denne utbyggingen et viktig 
bidrag til å bedre den nasjonale kraftbalansen, 
men staten må også ta innspill fra de nordligste 
fylkene om havvindsutbygging på alvor og bidra til 
fortgang også her.

Nordland 
Senterparti A

26 05.5 35-36 Tillegg Tillegg etter eksisterende tekst i linje 35

Ved å ta i bruk bioenergi til oppvarming i større 
grad, vil man kunne frigjøre elektrisitet fra 
oppvarmingsformål til andre formål. Oppvarming 
med flis, pellets og ved er kjent og tilgjengelig 
teknologi som kan tas i bruk og gi resultater med 
en gang. Akershus A



27 05.5 35 Tillegg

Tilleggsforslag linje 35: Utviklinga av havvind må 
skje i sambruk med andre næringer, spesielt må 
det tas hensyn til fiskeriene. Miljøhensyn er 
særdeles viktig, og føre var prinsippet må legges til 
grunn

Utviklinga av havvind må skje i sambruk med 
andre næringer, spesielt må det tas hensyn til 
fiskeriene. Miljøhensyn er særdeles viktig, og føre 
var prinsippet må legges til grunn

Nordland 
Senterparti A

28 05.5 36 Nytt punkt

Både grunnlast og balansekraft må økes og 
effektiviseres for å møte behovet i det grønne 
skiftet, samtidig må forbruket balanseres gjennom 
subsidiering av solcellepaneler, isolering og andre 
energieffektiviserende tiltak for både industrien 
og husholdninger.

Både grunnlast og balansekraft må økes og 
effektiviseres for å møte behovet i det grønne 
skiftet, samtidig må forbruket balanseres gjennom 
subsidiering av solcellepaneler, isolering og andre 
energieffektiviserende tiltak for både industrien 
og husholdninger. Rune Svendsen

A, til fordel 
for 15

29 05.5 36 Tillegg Nytt avsnitt

"Nye, grønne industriinitiativer og elektrifisering 
av sokkelen vil kreve ny kraft. Det må derfor bli en 
nasjonal prioritering om hvordan etterspørselen 
etter strøm skal dekkes opp. Senterpartiet vil ikke 
gå inn for løsninger som svekker 
forsyningssikkerheten i det landbaserte 
kraftsystemet eller løsninger som direkte eller 
indirekte driver opp prisene i det norske 
strømmarkedet. Planene om å elektrifisere 
Melkøya med strøm fra dagens nett må derfor 
stanses da dette setter en effektiv stopper for 
annen industrietablering og opprettelse av 
arbeidsplasser i hele Troms og Finnmark. Equinor 
sin søknad om konsesjon for å elektrifisere LNG-
fabrikken på Melkøya må avvises. Nettutbygging 
må sees i sammenheng med utvikling av ny 
industri for å være i forkant av 
flaskehalsproblemtatikk i linjenettet." Buskerud

A, til fordel 
for 
prioritering 



30 05.5 36 Tillegg Nytt avsnitt

"Nye, grønne industriinitiativer og elektrifisering 
av sokkelen vil kreve ny kraft. Det må derfor bli en 
nasjonal prioritering om hvordan etterspørselen 
etter strøm skal dekkes opp. Senterpartiet vil ikke 
gå inn for løsninger som svekker 
forsyningssikkerheten i det landbaserte 
kraftsystemet eller løsninger som direkte eller 
indirekte driver opp prisene i det norske 
strømmarkedet. Planene om å elektrifisere 
Melkøya med strøm fra dagens nett må derfor 
stanses da dette setter en effektiv stopper for 
annen industrietablering og opprettelse av 
arbeidsplasser i hele Troms og Finnmark. Equinor 
sin søknad om konsesjon for å elektrifisere LNG-
fabrikken på Melkøya må avvises. Nettutbygging 
må sees i sammenheng med utvikling av ny 
industri for å være i forkant av 
flaskehalsproblemtatikk i linjenettet."

Buskerud OG 
Finnmark

A, til fordel 
for 
prioritering 

31 05.5 36 Tillegg Tilleggspunkt

Nye grønne industriinitiativer og elektrifisering av 
sokkelen vil kreve ny kraft. Det må vurderes i hvert 
enkelt tilfelle hvordan energibehovet skal dekkes. 
Senterpartiet vil ikke gå inn for løsninger som 
svekker forsyningssikkerheten i det landbaserte 
kraftsystemet eller løsninger som direkte eller 
indirekte driver opp prisene i det norske 
strømmarkedet.  Nettutbygging må ses i 
sammenheng med utvikling av ny industri for å 
være i forkant av flaskehalsproblematikk i 
linjenettet. Rogaland Sp

A, til fordel 
for 20



32 05.5 36 Tillegg Nytt avsnitt

"Konsekvensene for Norge av å knytte seg tettere 
til et europeisk energisystem under kraftig 
ombygging har blitt store. Stabil kraft har i stort 
omfang blitt erstattes av variabel kraft fra sol og 
vind. 
SP i regjering må sikre at kraftutveksling gjennom 
likestrømskablene skjer ved at Norge primært 
bistår med «effektstøtte»til Europa i perioder hvor 
Europa har høye priser og lav tilgang på 
regulerkraft, f.eks. som følge av lav 
vindkraftproduksjon. Det er økende behov for 
dette.
Ny kraftproduksjon må på plass med bakgrunn i 
flere forhold. Et svært viktig grep for å få til dette 
var regjeringens vedtak om at utbygging av 
havvind på feltene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø 
II skal skje med kabel til fastlandet, og ikke med 
kabler som også er knyttet til kontinentet 
(hybridkabler), som ville kunne øke eksporten av 
norsk vannkraft. På denne måten blir denne 
utbyggingen et viktig bidrag til å bedre den 
nasjonale kraftbalansen. "
"Senterpartiet erkjenner at det er behov for at 
man raskt får på plass løsninger som bidrar til 
forutsigbare og konkurransedyktige priser, dette 
oppnås på kort sikt gjennom en nedskriving av 
strømprisene over statsbudsjettet med 100% for 
strømpriser over 70 øre/kWh til samtlige 
strømforbrukere i Norge. Trude Hoff A



33 05.5 Endring på linje 37-43 Endringsframlegg forslag til endring på linje 37-43

Ved utbygging av kraftproduksjon skal 
konsekvenser for natur, 
urfolk sin kulturutøving, næring og friluftsliv alltid 
vurderes. Politikk og demokratiske prosesser er 
nøkkelen i avveiningene mellom 
samfunnsinteresser. Kraftbehovet i Norge er 
økende, og reduksjon i klimagassutslepp har høy 
prioritet. I noen tilfeller vil utbygging av kraft veie 
tyngre enn vern av natur. Blant vassdragene i 
Norge er noen vernet med sidestrenger selv om 
verneverdien er avgrenset til enkelte deler av 
vassdraget. Senterpartiet mener at utbygging av 
kraftverk i vernede vassdrag kan tillates der det 
ikke er i konflikt med selve verneverdiene. 
Effekten på kraftverket må vurderes i hvert enkelt 
tilfelle for å hente ut potensialet i vassdraget når 
det først blir gjort inngrep. Hordaland Sp A

34 05.5 40 Tillegg
Legge til en setning inne i avsnittet (etter 
"konfliktfylt", før "Men det er i". 

....Utbygging av fornybar energi kan være 
konfliktfylt. Ved å fortsette styrkningen av 
kommunenes rolle i planlegging og utbygging av 
fornybar energi, ved å utvikle og innføre krav til 
områderegulering etter plan og bygningsloven før 
det kan bli gitt konsesjon for utbygging av 
fornybar energi på land etter energilova, kan vi 
bidra til å dempe konfliktene. Men det er i 
avveiingen... Akershus A

35 05.5 41-43 Endringsframlegg Endringsforslag: 

Som utgangspunkt mener Senterpartiet at 
hensynet til reduksjon i klimagassutslippene og 
natur må veie tungt, samtidig som vi sikrer 
grunnlaget for verdiskaping og velstand.

Nordland 
Senterparti A



36 05.5 41-43 Endringsframlegg

Det er viktig å se klima og naturkrise under ett, og 
at demokratiske prosesser blir ivaretatt under ev 
utbygging av nye energi

For å ivareta husstandenes og næringslivets behov 
for fornybar energi og se klima- og naturkrise 
under ett, mener Senterpartiet at følgende 
kriterier skal vektlegges ved alle typer 
kraftproduksjon i fremtiden: 
1.Energikildens effekt målt opp mot omfang av 
eventuelle naturinngrep
2.Klimaregnskap
3.Økonomi og tidsaspekt for realisering av 
kraftproduksjonen
4. Kommunenes ønsker"

Ildri Aresvik Hals AR

37 05.5 42-43 Stryking

"Stryk: 
""Som utgangspunkt mener ... velstand må veie 
tungt."""

- Trude Hoff A

38 05.5 43 Tillegg
Tverrpolitiske løsninger er viktig for at at 
beslutninger kan tas på best mulig grunnlag

Tillegg etter siste setning:  Energisituasjonen i 
regionen må løses gjennom tverrpolitiske 
samarbeid basert på gode kunnskapsgrunnlag og 
konsekvensutredninger. Ildri Aresvik Hals A

39 05.5 50-61 Stryking

Stryk: "Videre vil vi at.......kritisk kompetanse på 
området." 

- Trude Hoff A

40 05.5 50 Tillegg Tillegg på linje 50 etter EU. 

Senterpartiet er mot å gi makt over norsk 
energipolitikk til EU, og vil utgreie EØS-avtala og 
utnytte handlingsrommet i avtala.

Sogn og Fjordane 
Sp A

41 05.5 52 Tillegg Ny setning

Vindkraftutbygging underlegges de samme 
konsesjonsregler som vannkraft med krav om 2/3 
offentlig eierskap. Dette for å sikre nasjonale 
interesser i kraftproduksjonen, samtidig som 
fellesskapet henter tilbake gevinsten som følger av 
nedbygging av natur. Buskerud A

42 05.5 52-61 Stryking Fjerne avsnittet om Kjernekraft Fjerne avsnittet om Kjernekraft Buskerud A

43 05.5 53 Tillegg som grunnlast

flere land rundt oss igjen satser på kjernekraft som 
grunnlast for å sikre forsyningssikkerhet og 
stabilitet i Rune Svendsen A

44 05.5 60-61 Stryking Strykningsforslag

Stryk: “Som nasjon vil vi uansett måtte forholde 
oss til dette, og følgelig har vi behov for kritisk 
kompetanse på området” 

Nordland 
Senterparti A



45 05.5 etter linje 61 Tillegg Tillegg til slutt

kompetanse på området. Herunder om dette er 
en sikker og god løsning 
og vil gi oss en lavere og forutsigbar strømpris. Hordaland Sp V

46 05.5 62 Nytt punkt Nytt punkt på slutten av resolusjonen. 

Derfor vil Senterpartiet: 
Iverksette konkrete tiltak som sikrer at norsk 
fornybar kraft forblir et konkurransefortrinn for 
norsk industri. Prisen på norsk kraft til 
strømkunder i Norge skal være stabile og i størst 
mulig grad gjenspeile produksjonskostnadene, 
med naturlige påslag for kapitalkostnader, 
utvikling/oppgradering og fortjeneste for eierne. Østfold A

47 05.5 62 Nytt punkt Nytt punkt. Tas inn på slutten av resolusjonen.
Frikople Norge fra prisdannelsen i det 
sentraleuropeiske/britiske markedet. Østfold A

48 05.5 62 Nytt punkt Nytt punkt. Tas inn på slutten av resolusjonen.
Regjeringen må ta initiativ til drøftinger med EU 
og Storbritannia for å finne omforente løsninger Østfold A

49 05.5 62 Nytt punkt Nytt punkt. Tas inn på slutten av resolusjonen.

Få på plass et nytt system som sørger for at det 
ikke tillates netto energieksport når 
vannmagasinene våre er under median nivå. Østfold A

50 05.5 62 Nytt punkt Nytt punkt. Tas inn på slutten av resolusjonen.

At Statnett skal fortsette å administrere kjøp og 
salg av strøm gjennom kablene. Det skal sikre 
eksport av overskuddskraft, en balansert 
kraftutveksling og mulighet for import når vi 
trenger det Østfold A

51 05.5 62 Nytt punkt Nytt punkt. Tas inn på slutten av resolusjonen.

Dersom prisnivået fremover ikke ivaretar 
Senterpartiets mål om stabile, forutsigbare og 
konkurransedyktige priser, så må regjeringen 
gjennomføre en langt mer omfattende 
strømstøtteordning enn i dag.  Østfold A

52 05.5 62 Tillegg Tilleggspunkt

Ofte har en sett at straumprisen har vært høyest i 
områdene rundt utenlandskablene. En må jobbe 
for å isolere disse kablene i egne prisområder, 
mens resten av landet har en så lav og homogen 
strømpris som mulig. Rogaland Sp A



Forslagsnum
mer SakNr LinjeNr Type forslag Forslagsbeskrivelse Ny forslagstekst Forslagstiller Innstilling

1 05.6 10 Endringsframlegg Redaksjonell endring Endre fra “ovenfor” til “overfor” Nordland Senterparti VR

2 05.6 10-12 Endringsframlegg Litt tydeligere språk

Næringa står også ovenfor store nødvendige 
investeringer som er krevende all den tid 
økonomien i drifta er så svak. Ildri Aresvik Hals VR

3 05.6 13 Tillegg
tilstrekkelig kapital til investering på det enkelte 
bruk

 og tilstrekkelig kapital til investering på det 
enkelte bruk. Det må prioriteres Hordaland Sp VR

4 05.6 15 Endringsframlegg Kortere og tydeligere språk

Vi har krig i nærområdene våre, prisvekst ute av 
kontroll, og med generell usikkerhet rundt 
privatøkonomi og framtid Ildri Aresvik Hals AR

5 05.6 16-17 Endringsframlegg Kortere tydeligere språk
Nasjonal matproduksjon, forsvar og politi er en del 
av totalberedskapen vår. Ildri Aresvik Hals VR

6 05.6 17 Endringsframlegg Redaksjonell endring Endre fra “satte” til “satt” Nordland Senterparti VR

7 05.6 17-18 Endringsframlegg Kortere,tydeligere språk

Regjeringa har satt et mål om økt sjølforsyning, 
men dette målet kan ikke nås uten tydelig 
prioritering. Ildri Aresvik Hals VR

8 05.6 18 Tillegg
etter "Økt sjølforsyning." fortsette med tekst etter 
komma

, beitenæringene må taes med i disse 
mulighetene. sameplolitisk forum Jon Nikolaisen A

9 05.6 19-20 Endringsframlegg
Mer tydelig språk, trenger ikke gjenta det som 
allerede står i regjeringsplattformen

Det haster med å skape optimisme i næringa slik 
at målene i Hurdalsplattformen nås Ildri Aresvik Hals VR

10 05.6 20 Endringsframlegg
Endre fra … at Norge omstilles og fastlands-Norge 
styrkes  at matberedskapen styrkes. Oppland Senterparti 

AR, til fordel 
for forslag 
10

11 05.6 21 Tillegg Nytt avsnitt

For å sikre at mest mulig av verdikjeden for norsk 
matproduksjon er bærekraftig er det viktig med 
utvikling av norske forråvarer. Å bruk biomasse 
som i dag ikke utnyttes i verdikjeden for mat vil 
bidra til en god sirkulærøkonomi, og utvikling av 
nye industriarbeidsplasser. Trøndelag Senterparti A

12 05.6 24 Tillegg Setning i tillegg til eksisterende tekst. 

Senterpartiet vil sikre denne samtidig som tiltak 
for nødvendig maktbalanse løpende følges opp og 
dagens reguleringer videreutvikles. Akershus A



13 05.6 25 Tillegg Nytt avsnitt fra linje 25

Det er viktig for Senterpartiet at den tosidige 
målsettingen i rovdyrpolitikken etterleves. 
 
Vi skal ivareta utmarksnæringen også innenfor 
forvaltningsområde for ynglende ulv, hvor det 
også skal være mulig å drive et bærekraftig 
husdyrhold.
 
Helt siden 2016 har vi ikke lykkes å komme ned i 
vedtatt bestandsmål for ulv, og stammen er I 
vekst. Per Steinar Slang A

14 05.6 27 Tillegg Tillegg etter siste setning "Inntektsgapet må tettes i løpet av 2026." Buskerud A

15 05.6 27-28 Endringsframlegg
viktig å sette i gang arbeidet med en gang, gir 
viktige signal til næringa

Sette i gang arbeidet med ei forpliktende plan for 
å tette inntektsgapet før jordbruksforhandlingene Ildri Aresvik Hals AR

16 05.6 29-30 Endringsframlegg kortere og mer presist språk

Legge fram og gjennomføre ei opptrappingsplan 
for trygg matproduksjon på norske ressurser, der 
målene fra Hurdalsplattformen skal følges Ildri Aresvik Hals AR

17 05.6 30 Tillegg Tillegg etter siste setning "Dette skal realiseres i løpet av 2026." Buskerud A

18 05.6 32 Endringsframlegg
Viktig at endringer skal gjelde alle produksjoner 
som favner hele landet

Styrke investeringsmidlene kraftig for å sikre bruk i 
alle størrelser og i de ulike produksjonene Ildri Aresvik Hals V

19 05.6 31 Tillegg Tillegg

Sette mål for sjølforsyningsgrad av norske 
jordbruksmatvarer, korrigert for import 
av fôrråvarer, på 50 prosent. En økt selvforsyning 
er bare mulig dersom landbruksarealene i hele 
Norge vert brukt på en best mulig måte til 
produksjon av mat. Hordaland Sp A

20 05.6 32 Tillegg Tillegg etter siste setning

"Kreve at investeringer i driftsbygninger for 
husdyrbruket er basert på minst 65% eget 
fôrgrunnlag på egne eller langsiktig leide arealer, i 
nærheten av driftssenteret." Buskerud A

21 05.6 32 Tillegg tillegg til punkt

styrke investeringsvirkemidlene kraftig for å sikre 
overgangen fra båsfjøs til løsdrift samt gi 
mindre og mellomstore bruk utviklingsmuligheter. Hordaland Sp

A, til fordel 
for nummer 
18



22 05.6 32-33 Endringsframlegg

 I teksten står det “... gjennomsnittsbrukene i 
melk, korn og husdyrhold generelt”. Litt vanskelig 
å forstå om det menes gjennomsnittsbruk for 
melk og kjøtt, men for alle bruksstørrelser for 
annet husdyrhold? Nordland mener det uansett er 
viktig å styrke investeringsvirkemidlene til alle 
landbruksprodusenter i hele landet, ikke bare de 
som passer i definisjonen gjennomsnittsbruk. 

Styrke investeringsvirkemidlene for å sikre norsk 
landbruk og norsk matproduksjon i hele landet Nordland Senterparti

A, til fordel 
for 18

23 05.6 33 Nytt punkt Nytt strekpunkt
"Prioritere kraftig økning i investeringstilskudd til 
grøfting og istandsetting av tidligere, dyrka jord." Buskerud A

24 05.6 33 Endringsframlegg Omskrive første del av setning
"Etablere 1 års beredskapslagring av korn (både til 
mat og fôr) og effektivisere…" Buskerud A

25 05.6 35 Tillegg Start setning med "styrke importvernet og…" "Styrke importvernet og påse at…" Redaksjonskomiteen V

26 05.6 34 Tillegg Tillegg til siste setning

", og styrke importvernet for norsk jordbruk ved å 
velge den prosent- eller kronetoll som gir best 
vern (matvareberedskap) ut fra våre forpliktelser 
etter WTO-avtalen." Buskerud

A, til fordel 
for forslag 
nummer 25

27 05.6 34 Endringsframlegg effektivisere optimalisere Oppland Senterparti AR

28 05.6 34 Endringsframlegg Viktig å sette et tidsrom for kornlagerkapasitet

Etablere beredskapslager for mat- og såkorn for 
minimum 6 måneder, samt å effektivisere norsk 
kornlogistikk for å sikre høy norskandel både i 
dyrefor og i mat Ildri Aresvik Hals A

29 05.6 35 Tillegg Nytt punkt i punkt listen
Sikre gjennomførbare og forutsigbare regler og 
forskrifter for den norske bonden. sameplolitisk forum Jon Nikolaisen A

30 05.6 35 Endringsframlegg endring

"Arbeide for endringer i WTO avtalen slik at den 
gir rom for å fastsette målpriser, samt 
videreutvikle produksjonsrettede virkemeidler for 
egen matforsyning" Buskerud

A, til fordel 
for forslag 
nummer 25

31 05.6 35 Endringsframlegg Mer tydelig språk
Sikre at fremtidige handelsavtaler ikke avgir 
tollkvoter av norske jordbruksprodukter Ildri Aresvik Hals AR

32 05.6 36 Tillegg Nytt punkt i punkt liste "2"

Sikre beitenæringenes muligheter til å styrke vår 
matforsyning.

sameplolitisk forum Jon Nikolaisen V

33 05.6 36 Endringsframlegg Redaksjonell endring Sett inn bindestrek, slik at det blir “WTO-avtalen” Nordland Senterparti VR

34 05.6 37 Nytt punkt Nytt punkt

"Matvarekjedenes makt må reduseres ved at det 
blir forbud mot kjedenes egne merkevarer (EMV) 
på mat- og drikkeområdet." Buskerud A



35 05.6 38 Nytt punkt Nytt kulepunkt
Utgreie ei ordning for makspris på straum, med 
mål om at husstandar skal få ein makspris. Sogn og Fjordane Sp A

36 05.6 38 Nytt punkt Nytt kulepunkt

Jobbe for å endre utviklinga med auka eksport av 
straum ut av landet, til at vi skal foredle meir av 
straumen i Norge. Sogn og Fjordane Sp A

37 05.6 38 Tillegg Nytt kulepunkt i linje 38

- At naturbruksskolene videreutvikles i takt med 
kunnskapsutviklingen i næringen, samtidig som vi 
benytter dagens struktur på utdanningsløpene. 
Statusen som agronom skal heves og tydeliggjøres 
slik at det er likestilt med fagbrev i andre yrker. Akershus A

38 05.6 38 Tillegg Nytt kulepunkt i linje 38

- Understreke viktigheten av at rovdyrforliket og 
vedtatt bestandsmål for ulv følges opp. Vi skal til 
enhver tid etterstrebe en lavest mulig belastning 
for utmarksnæringen knyttet til norsk 
rovdyrforvaltning. Akershus A

39 05.6 38 Nytt punkt Nytt kulepunkt

At det med bruk av tilskudd til forskning og 
investering, samt tilpasninger i skattepolitikken 
blir attraktivt å utvikle norske forråvarer 

Trøndelag Senterparti A
40 05.6 38 Nytt punkt Nytt kulepunkt Bidra til økt foredling av norske råvarer i Norge. Ole Herman Sveian V

41 05.6 38 Nytt punkt nytt kulepunkt 

  Bruke eksisterende handlingsrom i WTO avtalen 
til å styrke importvernet. Dette kan gjøres ved å 
skifte fra krone til prosenttoll på flere produkter. oppland Senterparti A

42 05.6 38 Nytt punkt nytt punkt Senterpartiet vil:

Styrke og utvikle matproduksjonen i Norge. Ein 
matproduksjon som må verte økonomisk, sosialt 
og 
miljømessig bærekraftig. Hordaland Sp A



43 05.6

Siste linje, 
nytt 
kulepunkt Nytt punkt

Begrunnelse:Det er jo stort fokus på støtte til 
investeringer blant annet for å imøtekomme 
løsdriftkravet som blir gjort gjeldende i 2034. 
Lokale melkeprodusenter har presentert en 
interessant, relevant og krevende utfordring - 
nemlig tilgangen på kvoter for å sikre finansiering 
av nødvendige investeringer. Tidslinjen i arbeidet 
gir ikke et godt grunnlag for de som skal investere, 
gjerne utvide og ikke minst ha en sjanse til å sikre 
seg tilstrekkelig inntekt til å finansiere låneopptak. 
 
For Tromslandbruket er det krise nå, reduksjonen i 
melkeproduksjon og nedlegging av bruk er 
dramatisk, det produseres  feks drøye to millioner 
liter melk mindre enn før 2020. Og det er store 
forskjeller i innsatsfaktorene i store deler av 
Troms, kontra Nord-Troms og Finnmark. Dette 
gjør situasjonen knyttet til nyinvesteringer særlig 
vanskelig i Tromslandbruket. 
 
De som skal avvikle drifta vil holde på 
melkekvotene så lenge som mulig, de som skal 
drive videre, satse og bygge ut, investere trenger 
tilgang på flere melkekvoter som sikkerhet for 
inntekt og sikkerhet for investeringene. 
Her må det etableres en overgangsordning som 
gjør at melkeproduksjonen ikke kollapser. Det kan 
enten dreie seg om juridisk bindende avtaler 
mellom kjøpere og selgere av melkekvoter, som 

- Etablere ordning for overtakelse/omsetning av 
melkekvoter som ivaretar behovet for sikkerhet 
for investeringene for de som legger om til 
løsdrift. Sigrun W Prestbakmo A


