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Torbjørn Bergwitz LaueNær folk i hele Norge 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 
storbyerLokalsamfunnene 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 rette for drømmen om å realisere 
tjenester i nærmiljøet. Oppvekst- og utdanningstilbud, helse- og 

omsorgstjenester og politi/brannvesen skal være godt utbygd over hele 
landet. God beredskap krever lokal forankring. Oversiktlige samfunn hvor 

man tar vare på hverandre og har gode levekår er den beste beredskap. Den 
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Nær folk i hele Norge  1 

Senterpartiet er et parti som tror på hele Norge. Et parti som i mer enn 100 år har 2 
kjempet for at det skal være mulig å realisere gode liv i hele landet. Noe av det mest 3 
unike med Norge er at det bor folk i hele landet, at det finnes attraktive og gode 4 
lokalsamfunn nesten uansett hvor du reiser, enten du besøker tettsteder, småbyer, 5 
bygder eller storbyer. Lokalsamfunn som alle er forskjellige med sine særtrekk, men 6 
som til sammen skaper et Norge vi all er så glade i. Det er ingen selvfølge at det er slik, 7 
og det er ingen selvfølge at det skal fortsette å være slik. Senterpartiet vil føre en politikk 8 
som gjør at folk på fritt grunnlag kan velge hvor de vil bo, enten det er i tettsteder, 9 
småbyer, bygder eller storbyer 10 

Lokalsamfunnene langs kysten vår, inne i fjordene våre, i fjellregionene, eller inne i 11 
skogene har alle noe til felles: De ble skapt av hardtarbeidende folk som ville bruke 12 
naturressursene nær seg til å skape seg og sin familie et bedre liv. Alle som dyrket eller 13 
brøt opp ny jord, som reiste fiskevær eller bygget kraftverk og industri, alle bidro de til å 14 
skape de levende lokalsamfunnene som til sammen utgjør dagens Norge. Disse vil 15 
Senterpartiet ta vare på.  16 

Senterpartiet har tro på politikken. At en aktiv politikk i større grad enn i dag kan legge til 17 
rette for drømmen om å realisere gode liv rundt om i hele landet. Vi vil jobbe for at 18 
arbeidsplasser, infrastruktur, velferdstilbud, trygghet og muligheter finnes over hele 19 
Norge, i store og små samfunn.  20 

 21 

Gode tjenester nær folk  22 

Gode tjenester nær folk gir trygghet og forutsigbarhet i hverdagen. Alle har rett på gode 23 
tjenester i nærmiljøet. Oppvekst- og utdanningstilbud, helse- og omsorgstjenester og 24 
politi/brannvesen skal være godt utbygd over hele landet. God beredskap krever lokal 25 
forankring. Oversiktlige samfunn hvor man tar vare på hverandre og har gode levekår er 26 
den beste beredskap. Den forrige regjeringens sentraliserende politikk rammet hele 27 
landet, ikke bare distriktene. Også i byene og i tettbygde strøk opplevde folk at 28 
tjenestene ble flyttet fra nærmiljøet og at lokalkunnskap, tilstedeværelse og trygghet 29 
forsvant. Ressursene som før var til stede for å forebygge, hjelpe og lytte ble flytter ut av 30 
lokalsamfunnene og inn i store, sentraliserte enheter. 31 

Senterpartiet vil føre en kunnskapspolitikk som bygger sterke profesjonsutdanninger 32 
med høy kvalitet i hele landet. Derfor vil vi styrke det regionale utdanningstilbudet. 33 
Utdanning og livslang læring må være tilgjengelig der folk bor. 34 

 35 

Senterpartiet vil  36 

• Styrke politiets nærvær i hele landet gjennom å styrke eksisterende 37 
politistasjoner og opprette nye tjenestesteder  38 

• Utvikle og styrke det desentraliserte sykehustilbudet i Norge og flytte mer av 39 
behandlingen ut til lokalsykehus.  40 

• Opprette flere distrikts-medisinske senter og helsehus slik at flere 41 
behandlingstilbud kan tilbys ute i kommunene 42 

• Fastsette forpliktende responstider for alle nødetater 43 
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• Fastsette maksimal reisetid til legevakt for å sikre et godt tilbud  1 
• Sikre en desentral domstolstruktur med selvstendige domstoler som ivaretar 2 

innbyggernes rettssikkerhet i hele landet 3 
• Fjerne de delene i inntektssystemet som straffer kommuner som ikke slår seg 4 

sammen. 5 
• Øke boligbyggingen i distriktene, blant annet gjennom forenkling av Plan og 6 

bygningsloven, garantiordninger og tilskudd fra Husbanken   7 
• Gi full momskompensasjon gjennom ei regelstyrt ordning til idrett, frivillighet og 8 

kultur.  9 
• Stille nasjonale krav til universitet og høgskoler om regionalt nærvær for å styrke 10 

det desentraliserte tilbudet og møte regionale kompetansebehov 11 
• Styrke Merkur-programmet som sikrer butikker på små steder. 12 

 13 

Attraktive arbeidsplasser i hele landet  14 

Norsk velstand og svært mange lokalsamfunn er i stor grad bygget på utnyttelse av våre 15 
rike naturresurser. Videre velstandsutvikling er avhengig av nasjonal kontroll over disse. 16 
Senterpartiet ønsker en politikk som sikrer at utnyttelsen av disse ressursene gir 17 
verdiskapning, arbeidsplasser og helhetlige næringskjeder fra råvare til produksjon i hele 18 
Norge. De små og mellomstore bedriftene utgjør en stor andel av det totale norske 19 
næringslivet. Det er derfor viktig å gi disse bedriftene gode og forutsigbare rammevilkår. 20 
Arbeidet med avbyråkratisering og forenkling må styrkes og næringslivet må sikres et 21 
konkurransedyktig skatte og avgiftsnivå.  22 

Fiskeriressursene skal fortsatt eies av det norske folk i fellesskap. Fiskeritillatelsene skal 23 
forvaltes på en måte som ikke bidrar til sentralisering verken innad i regioner eller 24 
mellom landsdeler. Senterpartiet vil at fiskeri- og havbrukspolitikken skal utformes slik at 25 
den kan bidra til å sikre tilstrekkelig råstoff til industrien slik at det skapes lønnsomme 26 
bedrifter både på hav og land. Senterpartiet vil dessuten ivareta distriktspolitiske 27 
målsettinger om arbeidsplasser og bosetting i kystsamfunn. 28 

 29 

Senterpartiet vil:  30 

• Redusere næringslivets kostnader knyttet til pålagte regler og utfylling av 31 
offentlige skjemaer med 11 milliarder kroner innen 2025, målt opp mot 2021. 32 

• Forenkle og gjøre virkemiddelapparatet for små og mellomstore bedrifter mer 33 
tilgjengelig. 34 

• Sikre at differensiert arbeidsgiveravgift blir videreført også etter 2028 35 
• Sikre nasjonal kontroll med norske naturressurser  36 
• Videreutvikle norsk petroleumsindustri ved å legge til rette for fortsatt høyt 37 

aktivitetsnivå på norsk sokkel. Ringvirkninger på land skal komme hele landet til 38 
gode. 39 

• At staten kjøper seg inn i selskaper på områder der Norge har strategiske 40 
interesser  41 

• Øke norsk matproduksjon basert på norske ressurser i hele landet  42 
• Sikre at fisken også i fremtiden tilhører fellesskapet og som sikrer bosetting, 43 

aktivitet og lønnsomhet langs hele kysten. 44 
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• Si nei til evigvarende fiskekvoter  1 
• Sikre at en større del av verdiskapningen fra havbruksnæringen blir igjen lokalt 2 
• Øke utvinningen av mineralressurser både på land og på sokkelen. Vurdere 3 

hvordan staten kan sikre at en større del av verdiskapingen i mineralnæringen 4 
blir igjen lokalt og nasjonalt. 5 

• Sikre tilstrekkelig tilgang på fornybar kraft til nye og eksisterende industri på 6 
fastlandet. Fornybar kraft skal være et konkurransefortrinn for norsk industri 7 

• Øke den industrielle videreforedlingen av skog i Norge, blant anna ved å sikre 8 
mer kapital til videre utvikling av skogindustrien 9 

• Satse på romindustrien, blant annet gjennom aksen Andøy–Narvik–Tromsø–10 
Svalbard.  11 

• Utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen med sikte på at en større del av 12 
verdiskapingen fra offentlige kontrakter skal komme den norske maritime 13 
næringen til gode 14 

• Få på plass flere bygdevekstavtaler  15 
• Fordele veksten innenfor eksisterende statlige arbeidsplasser mellom by og 16 

land mer rettferdig, og legge nye statlige arbeidsplasser utenfor Oslo  17 

 18 

Framtidsrettet infrastruktur   19 

Infrastruktur som vei, jernbane, havn, ferger, flyplasser, bredbånd og mobilnett binder 20 
landet sammen og er en uunnværlig del av hverdagslivet for folk og bedrifter. 21 
Hovedmålet er å sikre transport- og kommunikasjonstilbudet på en måte som forenkler 22 
hverdagen til folk i hele landet og øker lønnsomheten og utjevner konkurransevilkårene 23 
for næringslivet gjennom å redusere avstandsulemper. Økt vedlikehold og bygging av 24 
ny infrastruktur er nødvendige tiltak for å øke sysselsettingen i alle deler av Norge.  25 

 26 

Senterpartiet vil: 27 

• På sikt halvere prisen på alle rutebåtstrekninger  28 
• Halverte priser på FOT-rutene og sikre flere avganger på kortbanenettet 29 
• Utarbeide en forpliktende plan for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på riksveiene   30 
• Sammen med fylkeskommunen utarbeide en forpliktende plan for å ta igjen 31 

vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene  32 
• Sammen med fylkeskommunen utarbeide en forpliktende plan for å utbedre alle 33 

riks og fylkesveier med høy og middels skredfaktor  34 
• Styrke satsingen på tiltak innen kyst, havn og farleder 35 
• Sikre tilgang til 1 Gbit/s breiband for alle husstander og virksomheter i tiltakssona 36 

og de minst sentrale kommunene i løpet av 2025.  37 
• Sørge for et godt drosjetilbud over hele landet blant annet ved å videreføre 38 

taksameter for aktører i drosjenæringen, og sørge for tilknytningsplikt og generell 39 
driveplikt. 40 


