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4

06.3 Side 1, linje 3-7 

og 8-18

Stryking

 Stryke setningane 

 Senterpartiet er et parti som tror på hele Norge. Et parti som i mer enn 100 

år har  kjempet for at det skal være mulig å realisere gode liv i hele landet.   

Noe av det mest unike med Norge er at det bor folk i hele landet, at det 

finnes attraktive og gode lokalsamfunn nesten uansett hvor du reiser, 
enten du besøker tettsteder, småbyer, bygder eller storbyer. 

Lokalsamfunn som alle er forskjellige med sine særtrekk, men som til 

sammen skaper et Norge vi all er så glade i. Det er ingen selvfølge at det 

er slik,  og det er ingen selvfølge at det skal fortsette å være slik.  
Senterpartiet vil føre en politikk som gjør at folk på fritt grunnlag kan velge 

hvor de vil bo, enten det er i tettsteder, småbyer, bygder eller storbyer. 

Lokalsamfunnene langs kysten vår, inne i fjordene våre, i fjellregionene, 

eller inne i skogene har alle noe til felles: De ble skapt av hardtarbeidende 
folk som ville bruke naturressursene nær seg til å skape seg og sin familie 

et bedre liv. Alle som dyrket eller brøt opp ny jord, som reiste fiskevær 

eller bygget kraftverk og industri, alle bidro de til å skape de levende 

lokalsamfunnene som til sammen utgjør dagens Norge. Disse vil 

Senterpartiet ta vare på. Senterpartiet har tro på politikken. At en aktiv 

politikk i større grad enn i dag kan legge   til  18 rette for drømmen om å 

realisere gode liv rundt om i hele landet. Vi vil jobbe for at arbeidsplasser, 

infrastruktur, velferdstilbud, trygghet og muligheter finnes over hele 
Norge, i store og små samfunn. 

 Senterpartiet er et parti som tror på hele Norge. Et parti som i mer enn 100 år har  

kjempet for at det skal være mulig å realisere gode liv i hele landet. Det er ingen selvfølge 

at det er slik,  og det er ingen selvfølge at det skal fortsette å være slik.Vi vil jobbe for at 

arbeidsplasser, infrastruktur, velferdstilbud, trygghet og muligheter finnes over hele 
Norge, i store og små samfunn. 

A

Møre og Romsdal

13a

06.3 Side 1, linje 20 Tillegg  Distriktspolitikken må ha som mål å bevare hovedtrekkene i bosettingsmønsteret, legge vekt 

på å styrke steders bærekraft og beboeres levekår, videreutvikle særpreg og ha et bredt 

spekter av tiltak for å sørge for gode løsninger for alle aldersgrupper. Dette krever andre 

løsninger i områder med spredt bosetting enn i tettbebygde strøk. 

V

Hedmark

16a

06.3 Side 1, linje 24-25 Endringsframlegg Alle har rett på gode tjenester i nærmiljøet. Oppvekst- og 

utdanningstilbud, helse- og omsorgstjenester og politi/brannvesen skal 
være godt utbygd over hele landet.

Alle har rett på gode tjenester i nærmiljøet. Kultur- og fritidstilbud , oppvekst- og 

utdanningstilbud, helse- og omsorgstjenester, og politi, brannvesen og ambulanse  skal 
være godt utbygd over hele landet.

V

Sentralstyret

23

06.3 Side 1, linje 27-31 

(Flytta til linje 31)

Endringsframlegg (gjort om til tillegg) Den forrige regjeringens sentraliserende politikk rammet hele landet, ikke 
bare distriktene. Også i byene og i tettbygde strøk opplevde folk at 

tjenestene ble flyttet fra nærmiljøet og at lokalkunnskap, tilstedeværelse 

og trygghet forsvant. Ressursene som før var til stede for å forebygge, 

hjelpe og lytte ble flytter ut av lokalsamfunnene og inn i store, sentraliserte 

enheter.

Senterpartiet vil satse på å ha de viktige tjenestene i lokalsamfunn både på bygda og i 

tettbebygde strøk. Vi vil at lokalkunnskap, tilstedeværelse og trygghet skal spille en viktig 

rolle i alle lokalsamfunn. Vi vil satse på tilstedeværelse og trygghet for alle, og ja til 

nærhet til tjenester. 

V

Hedmark

25

06.3 Side 1, linje 32-44 Endringsframlegg Senterpartiet vil føre en kunnskapspolitikk som bygger sterke 

profesjonsutdanninger med høy kvalitet i hele landet. Derfor vil vi styrke 

det regionale utdanningstilbudet. Utdanning og livslang læring må være 

tilgjengelig der folk bor.

Senterpartiet vil føre en kunnskapspolitikk som bygger sterke profesjonsutdanninger med 

høy kvalitet i hele landet. Vi vil sikre og styrke det regionale utdanningstilbudet gjennom 
øremerking av statlige midler til fleksible og desentraliserte utdanninger for å sikre en mer 

langsiktig og forutsigbar drift av studie- og høgskolesenter i hele landet. 

V

Hedmark

26
06.3 Side 1, linje 33 Stryking

endre 2. setning til:   Derfor vil vi styrke det regionale utdanningstilbudet.
Derfor vil vi styrke det regionale utdanningstilbodet i tett samarbeid med arbeidslivet og 

utnytte moglegheitene som ligger i digitale plattformer. 
V

Hordaland

28
06.3 Side 1, linje 34 Endringsforslag  Side 1, linje 34 

 Tillegg 

 Nynorsk og bokmål er likestilte målformer i Norge og det skal være likeverdig opplæring i 

begge målformene. 
V

Buskerud

29

06.3 Side 1, linje 35 Tillegg

nytt avsnitt:  

 Utdanning og inkludering i arbeidslivet skal hindre utenforskap. Senterpartiet vil jobbe for en 
politikk som er tett på elever og studenter og støtte tilbakeføringstiltak for dem som har falt 

utenfor. 

A

Hordaland

30a

06.3 Side 1, linje 37 Tillegg Styrke politiets nærvær i hele landet gjennom å styrke eksisterende 

politistasjoner og opprette nye tjenestesteder

Styrke politiets nærvær i hele landet gjennom å styrke eksisterende politistasjoner og 

opprette nye tjenestesteder, og sikre lokalkunnskap og tilstedeværelse for å styrke politiets 

forebyggende arbeid.

V, til fordel for 

30b, 30c

Telemark

30b

06.3 Side 1, linje 37 Stryking stryk "gjennom å styrke eksisterende 

politistasjoner og opprette nye 

tjenestesteder" 

Styrke politiets nærvær i hele landet gjennom å styrke eksisterende 

politistasjoner og opprette nye tjenestesteder
Styrke politiets nærvær i hele landet A

Sogn og Fjordane

30c

06.3 Side 1, linje 37 Tillegg

Tillegg i eksisterande kulepunkt: 
Styrke politiets nærvær i hele landet gjennom å styrke eksisterende 

politistasjoner og opprette nye tjenestesteder 

Styrke politiets nærvær i hele landet gjennom å styrke eksisterende politistasjoner og 

opprette nye tjenestesteder. Sikre nok kapasitet på politiets vaktsentralar (telefonnummer 

02800) 

A

Sogn og Fjordane

38
06.3 Side 1, linje 41-42 Stryking

Stryke hele kulepunktet
Opprette flere distrikts-medisinske senter og helsehus slik at flere  

behandlingstilbud kan tilbys ute i kommunene
- A

Oslo, Buskerud

40

06.3 Side 2, linje 1 Endringsframlegg 

(gjort om til nytt punkt) Endringsframlegg  Sikre et godt legevakttilbud til alle tilpasset lokale forhold. V

Møre og Romsdal

41
06.3 Side 2, linje 1 Stryking

 Stryk    Fastsette maksimal reisetid til legevakt for å sikre et godt tilbud A
Sogn og Fjordane

46

06.3 Side 2, linje 7-8 Nytt punkt
 Legge til nytt punkt mellom linje 7 og 

8, side 2:  

Stortinget og regjeringen må utvikle og tydeliggjøre tiltak som i større grad bidrar til mer 

sosial boligutvikling gjennom lavere inngangsbillett på boligmarkedet. 
A

Vestfold

48
06.3 Side 2, linje 13 Nytt punkt

 ha forsøk med gratis barnehage og SFO for å øke tilflyttningen til distriktskommuner 
A

Senterkvinnene

HEILE NOREG



51

06.3 Side 3, linje 28 

(flytta til 

dokument Hele 

Norge, side 2, 

linje 13)

Tillegg  Fødselsomsorgen må styrkes ved at tilgang på jordmødre, kort reisevei til fødeklinikk og 

oppfølging etter fødselen legges mer til rette for den enkeltes behov. Det må jobbes for en 

mer fleksibel og god tilrettelegging for småbarnsfamilier slik at hverdagen kan leves med 

mindre stress og tidsklemme. 

V

Senterkvinnene, Buskerud

52a

06.3 Side 3, linje 28 

(flytta til 

dokument Hele 

Norge, side 2, 

linje 13)

Nytt punkt

Jobbe for en desentralisert og differensiert fødsels og barselsomsorg i hele landet. V

Akershus

54a

06.3 Side 1, linje 41 

(flytta til side 2, 

linje 13)

Nytt punkt
 Sikre at fødetilbud og akuttfunksjoner opprettholdes på lokalsykehusene V

Buskerud

61a 06.3 Side 2, linje 13 Nytt punkt   Utrede alternativer til dagens helseforetaksmodell. V 61b, 61j Hedmark

61b

06.3 Side 1, linje 41 (flytta til side 2, linje 13)Nytt punkt  Avvikle helseforetaksmodellen og ta sykehusene tilbake til fylkeskommunens folkevalgte 
styring og offentlig forvaltning for å sikre en effektiv og demokratisk ledet 

spesialisthelsetjenste med tillit i befolkningen. 

A

Buskerud

61j

06.3 Side 1, linje 40 

(flytta til side 2, 

linje 13)

Nytt punkt Ynskjer votering over denne dersom 

61a fell  Innføre folkevalgt kontroll over sykehusene ved å avvikle helseforetaksmodellen A

Østfold

72a
06.3 Side 2, linje 13 Nytt punkt At vi i større grad 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. 
V Sentralstyret  

75a 06.3 Side 2, linje 13 Nytt punkt Sørge for rehabiliteringstilbud i hele landet. V Sentralstyret

77

06.3 Side 1, linje 43 

(flytta til side 2, 

linje 13)

Nytt punkt
 Endre finansieringsmodellen slik at penger til store investeringer og nye sykehusbygg 

bevilges direkte over statsbudsjettet. 
A

Buskerud

78

06.3 Side 1, linje 43 

(flytta til side 2, 

linje 13)

Nytt punkt
 Endre krav til gang- og sykkelvei til sentrum og krav om anleggsbidrag ved etablering slik at 
det blir enklere å bygge boliger i distriktet. 

V

Møre og Romsdal

79

06.3 Side 2, linje 2 

(flytta til side 2, 

linje 13)

Nytt punkt

Sikre rekruttering til barnehage og skole. A

Rogaland

80

06.3 Side 2, linje 2 

(flytta til side 2, 

linje 13)

Nytt punkt
Bruke ressursene til barnehage og skole på lavest mulig nivå; der hvor barn og unge er. A

Rogaland

81

06.3 Side 2, linje 2 

(flytta til side 2, 

linje 13)

Nytt punkt

Sikre barn og unge undervisning i et inkluderende faglig og sosialt fellesskap. V

Rogaland

82

06.3 Side 2, linje 2 

(flytta til side 2, 

linje 13)

Nytt punkt
Satse på tidlig innsats og styrke skolehelsetjenesten for å forebygge utenforskap. V

Rogaland

83

06.3 Side 2, linje 2 

(flytta til side 2, 

linje 13)

Nytt punkt

Sikre at en mer praktisk skolehverdag blir et hovedelement i ungdomsskolereformen A

Rogaland

85 06.3 Side 2, linje 12 (flytta til side 2, linje 13)Nytt punkt  øke finansieringen av fleksible og desentraliserte etter- og viderutdanningstilbud. A Hedmark

86a
06.3 Side 2, linje 13 Nytt punkt Sørge for at det kommunale inntektssystemet sikrer et likeverdig tjenestetilbud i hele landet. 

V, til fordel for 

86d

Sentralstyret 

86d

06.3 Side 2, linje 4-5 

(flytta til side 2, 

linje 13)

Endringsframlegg

 Erstatte eksisterande tekst 

 Fjerne de delene i inntektssystemet som straffer kommuner som ikke slår 

seg sammen    

 Innføre et inntektssystem for kommuner og fylkeskommuner som sikrer gode og likeverdige 

tjenester i hele landet 
A

Møre og Romsdal

93 06.3 Side 2, linje 13 Nytt punkt Bygge opp under nærskolen som en viktig del av grunnmuren i lokalsamfunnet V Akershus

94
06.3 Side 2, linje 13 nytt punkt Gjennom inntektssystemet gje kommunane overføring til vegvedlikehold per km 

kommunalveg. 
A

Sogn og Fjordane

95

06.3 Side 2, linje 13 Nytt punkt Styrke samarbeidet mellom videregående skoler, lokalt arbeidsliv og fylkeskommunen

Styrke lavterskel psykisk helsetilbud for unge
Støtte opp under tiltak som bidrar til tilbakeføring til utdanning eller arbeid V

Hordaland

96

06.3 Side 2, linje 13 Nytt punkt

 - 
Utstyrsstipendet til ulike videregående linjer, og borteboerstipendet, skal samsvare med 

reelle kostnader for eleven.    
A 

Senterungdomen

100a
06.3 Side 2, linje 13 Nytt punkt At vi i større grad 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. 
V Sentralstyret 

103a

06.3 Side 2, linje 13 Nytt punkt

legge til nytt kulepunkt

Norge skal ha ein desentralisert sjukehuSentralstyretruktur som sikrar beredskap, og gjev 

alle innbyggjarane
forsvarleg og trygg behandling på sjukehus. 

V Sentralstyret 

108a
06.3 Side 2, linje 13 Nytt punkt Senterpartiet vil styrka rolla til lokalsjukehusa i spesialisthelsetenesta og Sikra 

akuttberedskap og tryggleik i lokalsamfunna.

V Sentralstyret

113a 06.3 Side 2, linje 13 Nytt punkt Forsterke virkemidlene for universell utforming V Sentralstyret

mailto:A@


124

06.3 Side 2, linje 23 Tillegg egge til nytt avsnitt: "Reiseliv og 

opplevelser er i mange lokalsamfunn 
en hjørnesteinsnæring. Senterpartiet 

ønsker at så mange som mulig skal 

kunne oppleve alle tilbudene, kulturen 
og naturen Norge har å tilby som igjen 

skaper gode arbeidsplasser, 
eksportinntekter og liv verdt å leve. 

Derfor er det viktig med å understøtte  

god infrastruktur, ordninger for 
skånsom bruk av omgivelsene og 

kulturlivet om det gjelder safari i 

Finnmark eller matopplevelser i Oslo."

-

Reiseliv og opplevelser er i mange lokalsamfunn en hjørnesteinsnæring. Senterpartiet 

ønsker at så mange som mulig skal kunne oppleve alle tilbudene, kulturen og naturen 

Norge har å tilby som igjen skaper gode arbeidsplasser, eksportinntekter og liv verdt å 

leve. Derfor er det viktig med å understøtte  god infrastruktur, ordninger for skånsom bruk 

av omgivelsene og kulturlivet om det gjelder safari i Finnmark eller matopplevelser i Oslo.

V

Oslo

126

06.3 Side 2, linje 28 Tillegg

Nytt avsnitt

“Senterpartiet mener det er viktig å opprettholde et aktivt landbruk i hele landet, både for å 

sikre norsk matproduksjon, for å opprettholde aktivitet og infrastruktur i distriktene, og for å 

øke vår selvforsyningsgrad av mat. Landbruket er en viktig brikke i vår totalberedskap, også 

sett fra et sikkerhetsperspektiv.” 

V

Nordland

127
06.3 Side 2, linje 29 Tillegg

 Side 2, linje 27. Tillegg 
 Det må satses på og legges til rette for nye næringer innenfor akvakultur, som for eksempel 

tunikatproduksjon. 
A

Østfold

128

06.3 Side 2, linje 29 Tillegg

Nytt avsnitt

 Kommunene rundt de større byene skal være mer enn sovebyer for pendlere. Derfor vil 

Senterpartiet arbeide aktivt for å legge til rette for arbeidsplassutvikling også utenfor 

bykjernene slik at vi kan utnytte investeringer i infrastruktur mer samfunnsøkonomisk og flere 

skal kunne finne sin arbeidsplass i nærmiljøet. 

V

Østfold

129
06.3 Side 2, linje 29 Tillegg Jord-, skog - og naturressurser må forvaltes på en måte som sikrer levende bygder, et 

mangfoldig næringsliv, økt norsk mat- og vareproduksjon og økt selvforsyning 
V

Senterkvinnene, Hedmark

130

06.3 Side 2, linje 29 Tillegg

-

En viktig forutsetning for at det skal skapes flere attraktivt å arbeidsplasser over hele landet 

er tilgangen på arbeidskraft. En viktig forutsetning for at det skal oppleves attraktivt å flytte 

etter jobbene, er muligheten til å etablere seg i en bolig uten for stor økonomisk risiko. 

Senterpartiet mener at næringspolitikken og boligpolitikken henger tett sammen og vil derfor 

ha en aktiv boligpolitikk hvor både staten, kommunene og fylkeskommuner har forskjellige 

virkemidler tilpasset ulike behov.

V

Trøndelag

130a

06.3 Side 2, linje 29 Tillegg Mulighetene for framtidas havbruk er store, og Senterpartiet er opptatt av at det skal legges 
til rette for videre vekst og bærekraftig utvikling i havbruksnæringen, samtidig som miljøet og 

livet i havet blir ivaretatt. Det er viktig å sikre tilgang på gode sjølokaliteter for 

havbruksnæringa, og nødvendig landareal for mat- og settefiskproduksjon, som grunnlag 

for en bærekraftig havbruksnæring og sikre god dyrevelferd. Senterpartiet vil intensivere 

tiltak og virkemidler for å hindre rømming, og spredning av lakselus. Senterpartiet er opptatt 

av at dagens verdiskaping fra havbruksnæringen i større grad skal tilbakeføres til kommuner 

som setter av areal og er vertskap til havbruksanlegg.  

V, til fordel for 

130b

Sentralstyret

130b

06.3 Side 2, linje 44 

(flytta til side 2, 

linje 29)

Tillegg Mulighetene for framtidas havbruk er store, og Senterpartiet er opptatt av at det skal legges 
til rette for videre vekst og bærekraftig utvikling i havbruksnæringen, samtidig som miljøet og 

livet i havet blir ivaretatt. Det er viktig å sikre tilgang på gode sjølokaliteter for 

havbruksnæringa, og nødvendig landareal for mat- og settefiskproduksjon, som grunnlag 

for en bærekraftig havbruksnæring og sikre god dyrevelferd. Senterpartiet vil intensivere 

tiltak og virkemidler for å hindre rømming, og spredning av lakselus. Næringa og 

myndighetene må bidra med midler til forskning og utvikling, slik at en sikrer en enhetlig og 

bærekraftig forvaltning av havbruksnæringen. Senterpartiet vil fortsatt være en pådriver for 

at skatter og avgifter fra havbruksnæringen i større grad skal tilbakeføres til kommuner som 

setter av areal og er vertskap til havbruksanlegg.  Senterpartiet mener det er avgjørende å 

sikre utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen gjennom forutsigbare rammebetingelser.  

Stabilitet og forutsigbare rammebetingelser er vesentlig for planlegging, fornyelse og 
finansiering både på sjø og land.

A

Troms

134a

06.3 Side 2, linje 37 Endringsframlegg

 Stryk, ny setning: 

 Videreutvikle norsk petroleumsindustri ved å legge til rette for fortsatt 

høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel. Ringvirkninger på land skal komme 

hele landet til gode.

Ha ein petroleumspolitikk med særleg vekt på langsiktig forvalting, næringsutvikling, 

inntekter til fellesskapet og klima- og miljøansvar. 
V

Sogn og Fjordane

139
06.3 Side 2, linje 42 Endringsframlegg

 endre punktet til  Øke norsk matproduksjon basert på norske ressurser i hele landet 
Sikre landbruk i hele landet, øke norsk matproduksjon og skape forståelse for bærekraft 

gjennom matproduksjon basert på norske ressurser
A

Nordland

141 06.3 Side 3, linje 1 Endringsframlegg Sikre ei forutsigbar og rettferdig fordeling av fiskerikvotar, slik at alle kan delta. A Erlend Herstad

144

06.3 Side 3, linje 3 Endringsforslag  Endre første setning til: " Sikre 

bærekraftig utvinning av 

mineralressurser både på land og på 

sokkelen." 

Øke utvinningen av mineralressurser både på land og på sokkelen. 

Vurdere hvordan staten kan sikre at en større del av verdiskapingen i 

mineralnæringen blir igjen lokalt og nasjonalt.

Sikre bærekraftig utvinning av mineralressurser både på land og på sokkelen. Vurdere 

hvordan staten kan sikre at en større del av verdiskapingen i mineralnæringen blir igjen 

lokalt og nasjonalt.

V

Buskerud

151

06.3 Side 3, linje 8-9 Tillegg Ynskjer 151 og 152 opp mot einannan

Tillegg
Øke den industrielle videreforedlingen av skog i Norge, blant anna ved å 

sikre mer kapital til videre utvikling av skogindustrien.

Øke den industrielle videreforedlingen av skog i Norge, blant anna ved å sikre mer kapital 

til videre utvikling av skogindustrien gjennom strategisk eierskap, opprettelsen av et grønt 

statlig investeringsselskap og en reduksjon i CO2-avgifta for næringer som bruker og 

videreforedler grønt karbon. 

A

Østfold

152

06.3 Side 3, linje 8-9 Tillegg
 Sekundært tillegg 

Øke den industrielle videreforedlingen av skog i Norge, blant anna ved å 

sikre mer kapital til videre utvikling av skogindustrien.

Øke den industrielle videreforedlingen av skog i Norge, blant anna ved å sikre mer kapital 

til videre utvikling av skogindustrien gjennom strategisk eierskap og opprettelsen av et 
grønt statlig investeringsselskap. 

A

Østfold



153

06.3 Side 3, linje 8-9 Tillegg Øke den industrielle videreforedlingen av skog i Norge, blant anna ved å 

sikre mer kapital til videre utvikling av skogindustrien.

Øke den industrielle videreforedlingen av skog i Norge, blant anna ved å sikre mer kapital 

til videre utvikling av skogindustrien og støtte til skogsbilvegutbygging når opprusting av 

tømmerkaianlegg er fullført.

A

Trøndelag

154a

06.3 Side 3, linje 13 Endringsframlegg

slette ordet maritime.

Utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen med sikte på at en større del av 

verdiskapingen fra offentlige kontrakter skal komme den norske maritime  
næringen til gode

Utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen med sikte på at en større del av verdiskapingen 

fra offentlige kontrakter skal komme norske næringer til gode

V, til fordel for 

154c

Vestfold

154c

06.3 Side 3, linje 12 Endringsforslag Utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen med sikte på at en større del av 

verdiskapingen fra offentlige kontrakter skal komme den norske maritime 
næringen til gode

Utgreie EØS-avtalen og  utnytte handlingsrommet med sikte på at en større del av 

verdiskapinga frå offentlege kontrakter skal kome den norske maritime næringa til gode. 
A

Sogn og Fjordane

161

06.3 Side 3, linje 16 Stryking
stryk “veksten innenfor” 

Fordele veksten innenfor eksisterende statlige arbeidsplasser mellom by 

og land mer rettferdig, og legge nye statlige arbeidsplasser utenfor Oslo 

Fordele eksisterende statlige arbeidsplasser mellom by og land mer rettferdig, og legge 

nye statlige arbeidsplasser utenfor Oslo 
A

Nordland

162

06.3 Side 3, linje 16-17 Endringsframlegg

 Stryk "veksten innenfor" og endre Oslo 
til "de større byene"    

 Fordele veksten innenfor eksisterende statlige arbeidsplasser mellom by 

og land mer rettferdig, og legge nye statlige arbeidsplasser utenfor Oslo.    

 Fordele eksisterende statlige arbeidsplasser mellom by og land mer rettferdig, og legge 

nye statlige arbeidsplasser utenfor de større byene . 
A

Møre og Romsdal

165

06.3 Side 3, linje 17 Tillegg Legge til: samt vurdere å flytte 

etablerte enheter innen statlig 

tjenesteyting ut av Oslo.

Fordele veksten innenfor eksisterende statlige arbeidsplasser mellom by 

og land mer rettferdig, og legge nye statlige arbeidsplasser utenfor Oslo 

...arbeidsplasser utenfor Oslo,  samt vurdere å flytte etablerte enheter innen statlig 

tjenesteyting ut av Oslo.
A

Oppland

167a

06.3 Flytta til Hele 

Norge, side 3, 

linje 18

Fiskeri og havbruk utgjør en vesentlig ressurs for norsk matproduksjon og vil i framtida også 

gi et vesentlig bidrag til norsk selvforsyning og matsikkerhet.

V, til fordel for 

167b

Trøndelag

167b

06.3 Side 2, linje 43 

(flytta til side 3, 

linje 18)

Tillegg Øke norsk matproduksjon basert på norske ressurser i hele landet

Matproduksjon i og fra havet bør være ett av Norges aller viktigste 

satsingsområder i årene som kommer. Forutsigbare og gode rammevilkår er avgjørende for 

at fiskeri- og havbruksnæringen lokalt og nasjonalt skal kunne utvikle seg, skape 

lønnsomme arbeidsplasser, livskraftige lokalsamfunn og økt verdiskaping langs kysten.

A

Troms

170 06.3 Side 2, linje 35 (flytta til side 3, linje 18)Nytt punkt  Fjerne formuesskatt på arbeidende kapital A Møre og Romsdal

172a

Side 3, linje 18 Nytt punkt Sikre en variert, fiskereid og bærekraftig fiskeflåte som bidrar til at fisken gir økt aktivitet, 

større verdiskaping og flere helårlige arbeidsplasser i lokalsamfunn langs hele kysten. Flåten 

skal sikres stabile, forutsigbare og gode rammebetingelser. Det er et mål for regjeringen å 

øke bearbeidingen av sjømat i Norge, og samfunnskontrakten mellom hav og land skal 

styrkes.

V, til fordel for 

172b

Sentralstyret

172b

06.3 Side 2, linje 45 

(flytta til side 3, 

linje 18)

Nytt punkt Arbeide for avklaringer i fiskeripolitikkene om hjemmelslengde, struktur gevinst osv. som best 

utvikler lokalsamfunnene hvor forutsigbarhet i rammebetingelsene er det som utvikler 
fiskeværene best.

Finnmarksmodellen med inndeling av kystflåten i 4 grupper er viktig for mangfoldet, forutsatt 

at adgangen til å flytte kvoter mellom gruppen forblir stengt.

Alternativ ordning for økt lønnsomhet for flåten under 11 meter kan være ID kvoter.

Støtte Norges Fiskarlags forslag fordeling av strukturgevinst, hvor man i overgangsperioden 

fordeler med full effekt på grunnkvote og halv effekt på strukturkvote, i opprinnelige grupper 

etter hjemmelslengde.
At avsetning av andel strukturgevinst til utviklingskvoter for sjømatindustrien må drøftes og 

utredes nærmere. Dette er også et av forslagene til Bearbeidelsesutvalget som også drøfter 

annen kvoteavsetning til dette formål. Hensikten her er å øke bearbeidelse, stimulere til 

grønn omstilling, innovasjon og en jevnere leveranse over året mere tilpasset industriens og 

markedenes behov. Slike kvoter vil også kunne utløse økt fangst på arter som er 

underbeskattet, samt kunne bli et viktig bidrag til mer helårlige og attraktive arbeidsplasser 

basert på bærekraftig fangst på flere arter.

A

Troms

174a

06.3 Side 5, linje 27 

(flytta til Hele 

Norge, Side 3, 

linje 18)

Nytt punkt
 Sikre norsk sjømatnæring rammebetingelsar som bidreg til auka matproduksjon og 

vidareforedling i Norge. 
V

Hordaland

182
06.3 Side 3, linje 18 Nytt punkt Målrettet og bevist satsing på FOU-miljøer så de bidrar til utvikling av nytt næringsliv og 

attraktive arbeidsplasser i hele landet.
V

Trøndelag

183
06.3 Side 3, linje 18 Nytt punkt Tilrettelegge for at arbeidsgivere i større grad tar i bruk fjernarbeid for å sikre at 

høykvalifiserte arbeidstakere kan bo og arbeide i distriktene. 
A

Vestfold

184
06.3 Side 3, linje 18 Nytt punkt Sikre bevilgning til Norske Parker og UNESCO Global Geoparker og bruke dette som viktige 

verktøy for lokal bærekraftig verdiskaping. 
A

Sogn og Fjordane

187

06.3 Side 3, linje 21 Tillegg Framtidens transportsystem må være 

miljømessig bærekraftig og baseres på 

lavutslippsløsninger.

Infrastruktur som vei, jernbane, havn, ferger, flyplasser, bredbånd og 

mobilnett binder landet sammen og er en uunnværlig del av hverdagslivet 

for folk og bedrifter.  

Infrastruktur som vei, jernbane, havn, ferger, flyplasser, bredbånd og mobilnett binder 

landet sammen og er en uunnværlig del av hverdagslivet for folk og bedrifter. Framtidens 
transportsystem må være miljømessig bærekraftig og baseres på lavutslippsløsninger.

V

Trøndelag

189

06.3 Side 3, linje 25 Tillegg

Ny setning etter linje 25: 

    

Økt vedlikehold og bygging av ny infrastruktur er nødvendige tiltak for å 

øke sysselsettingen i alle deler av Norge. 

Økt vedlikehold og bygging av ny infrastruktur er nødvendige tiltak for å øke 

sysselsettingen i alle deler av Norge. Dagens VA - nett er beregnet til å ha ca 160 år med 

etterslep. Dette er kritisk infrastruktur som må være på plass også for en god utvikling av 

lokalt næringsliv. 

V

Akershus

190

06.3 Side 3, linje 26 Tillegg Kollektivtrafikken er en viktig del av infrastrukturen i Norge, og for befolkningen i distriktene 
er disse helt avgjørende for at folk skal kunne nå velferdstjenestene. Fylkenes inntektssystem 

må tilpasses slik at også ulønnsomme strekninger kan sikres drift hele året. 

V

Nordland



191

06.3 Side 3, linje 27-35 Endringsframlegg

Legge til "statlig finansiering" på flerie 

punkt.

•	På sikt halvere prisen på alle rutebåtstrekninger 

•	Halverte priser på FOT-rutene og sikre flere avganger på kortbanenettet

•	Utarbeide en forpliktende plan for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på 

riksveiene  
•	Sammen med fylkeskommunen utarbeide en forpliktende plan for å ta 

igjen vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene 

•	Sammen med fylkeskommunen utarbeide en forpliktende plan for å 

utbedre alle riks og fylkesveier med høy og middels skredfaktor 

•	Styrke satsingen på tiltak innen kyst, havn og farleder

 På sikt halvere prisen på alle rutebåtstrekninger, og sikre statlig finansiering av tiltaket  - 
Halverte priser på FOT-rutene og sikre flere avganger på kortbanenettet

 Utarbeide en forpliktende plan for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på riksveiene

- Sammen med fylkeskommunen utarbeide en forpliktende plan med statlig finansiering  
for å   

   ta igjen vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene

 - Sammen med fylkeskommunen utarbeide en forpliktende plan med statlig finansiering  
for å

  utbedre alle riks og fylkesveier med høy og middels skredfaktor

 - Styrke satsingen på tiltak innen kyst, havn og farleder med økt statlig finansiering

A

Troms

193 06.3 Side 3, linje 28 Endringsframlegg Erstatte heile punktet Innføre gratis rutebåt til veg og fergeløse øysamfunn. A Rogaland

197

06.3 Side 3, linje 31-34 Endringsframlegg
Erstatte kulepunkta med ny tekst 

 "Fylkeskommunene skal sikres midler 
til å ta igjen vedlikeholdsetterslepet og 

sikre fylkesveiene med høy og middels 

skredfaktor innen et avtalt 

tidsperspektiv." 

Sammen med fylkeskommunen utarbeide en forpliktende plan for å ta 

igjen vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene.

Sammen med fylkeskommunen utarbeide en forpliktende plan for å 

utbedre alle riks og fylkesveier med høy eller middels skredfaktor

 Fylkeskommunene skal sikres midler til å ta igjen vedlikeholdsetterslepet og sikre 

fylkesveiene med høy og middels skredfaktor innen et avtalt tidsperspektiv. 
A

Møre og Romsdal

198a

06.3 Side 3, linje 31-32 Tillegg

 Tillegg sist i setning: 
Sammen med fylkeskommunen utarbeide en forpliktende plan for å ta 

igjen vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene 

Sammen med fylkeskommunen utarbeide en forpliktende plan for å ta igjen 

vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene, og prioritere bevilgninger til vedlikehold for å 

kunne realisere denne.

V

Sentralstyret

205

06.3  Side 3, linje 36-37 Stryking

 Stryke "i tiltakssona og de minst 

sentrale kommunene". 

Sikre tilgang til 1 Gbit/s breiband for alle huSentralstyretander og 
virksomheter i tiltakssona og de minst sentrale kommunene i løpet av 2025. 

Sikre tilgang til 1 Gbit/s breiband for alle huSentralstyretander og virksomheter i løpet av 

2025. 
A

Vestfold

207

06.3 Side 3, linje 38-40 Tillegg  Tillegg: 

 Helseforetaka (Pasientreiser) skal 

samordne behovet for transport med 

fylkeskommunene og andre offentlige 
aktører for å sikre grunnlaget for en 

seriøs drosjenæring. Særlig er dette 

nødvendig for å sikre tilbudet i distrikta. 

 Sørge for et godt drosjetilbud over hele landet blant annet ved å 

videreføre taksameter for aktører i drosjenæringen, og sørge for 

tilknytningsplikt og generell driveplikt    

 Sørge for et godt drosjetilbud over hele landet blant annet ved å videreføre taksameter 

for aktører i drosjenæringen, og sørge for tilknytningsplikt og generell driveplikt. 

Helseforetaka (Pasientreiser) skal samordne behovet for transport med fylkeskommunene og 
andre offentlige aktører for å sikre grunnlaget for en seriøs drosjenæring. Særlig er dette 

nødvendig for å sikre tilbudet i distrikta. 

V

Møre og Romsdal

213
06.3 Side 3, linje 41 Nytt punkt Stoppe oppsplittinga av jernbanen og starte prosessen med å integrere de ulike 

virksomhetene.
V

Oslo

214a

06.3 Side 3, linje 41 Nytt punkt
Gjennomføre en konseptvalgutredning med mål om å realisere utbygging av Nord-

Norgebanen. Konseptvalgutredningen skal ferdigstilles og behandles i forbindelse med neste

rullering av Nasjonal transportplan.

V

Sentralstyret 

216 06.3 Side 3, linje 41 Nytt punkt Jobbe for smart mobilitet i distriktene, der det ikke er et drosjetilbud A Nordland

218
06.3 Side 3, linje 41 Nytt punkt Styrke satsinga på jernbane målrettet for å bedre konkurransekraften ved å øke tempoet på 

utbygging av tiltak som gir bedre regularitet og reduserer reisetid.
A

Trøndelag

219 06.3 Side 3, linje 41 Nytt punkt  Elektrifisere gjenværende jernbane strekker A Hedmark

221
06.3 Side 3, linje 41 Nytt punkt  Ferje er en del av vegen i kystfylkene. Finansieringen av fylkenes ferje- og hurtigbåtdrift, med 

overgang til nullutslippsløsninger, skal styrkes vesentlig. 
A

Møre og Romsdal

227
06.3 Side 3, linje 41 Nytt punkt  Samordne og sikre utbygging av lade- og fylleinfrastruktur for ulike energibærere i hele 

landet. 
V

Møre og Romsdal

228

06.3 Side 3, linje 41 Nytt punkt

-
Arbeide for at nedbetalingstid og finansieringsmodell brukt ved utbedring av fylkesveger må 

tilpasses regioner med lav ÅDT slik at bompengebelastningen ikke blir uforholdsmessig stor. 
V

Trøndelag

229
06.3 Side 3, linje 41 Nytt punkt

-
Kommuner og fylkeskommuner må få større sjølråderett og Statsforvalterens innsigelsesrett 

må begrenses i plan- og arealsaker.
V

Trøndelag

230
06.3 Side 3, linje 41 Nytt punkt

- Sikre stabil og full mobildekning hos alle fastboende, langs offentlige veier og kollektivtilbud. A
Trøndelag

233
06.3 Side 3, linje 41 Nytt punkt  Utnytte mulighetene for lokaltogtrafikk for å avlaste vegnettet der det ligger til rette for det, 

som på Gjøvikbanen, Jærbanen, østfoldbanene og Kongsbergbanen. 
A

Østfold

234
06.3 Side 3, linje 41 Nytt punkt  Styrke togtilbudet i InterCity-trianglet, og fullføre en skallert Intercity-utbygging som gir økt 

frekvens, økt punktlighet og økt kapasitet. 
A

Østfold


