
Forslag 
nr.

Saksnr. LinjeNr Tittel Status kommentar Forslagsbeskrivelse Eksisterande forslagstekst Ny forslagstekst Innstilling Forslagstiller

2

06.1 Side 1, linje 

9

Tillegg  Hvis det skal gi mening for folk i Norge å stille opp for hverandre, 

forsvare landet sitt og skape et godt samfunn, er vi avhengig av å 

føle tilhørighet og fellesskap. Senterpartiet tror på at lokalsamfunn, 

kommuner og nasjonalstaten er gode rammer for vår identitet, men 

det krever arbeid og god politikk å utvikle og vedlikeholde denne. 

A

Senterkvinnene

7

06.1 Side 1, linje 

22

Tillegg

 "... og kontroll over produksjon av 

 samfunnskritiske produkter"   

 Senterpartiet mener sterkere nasjonal kontroll over en del 
grunnleggende samfunnsområder er nødvendig for å øke 

tryggheten til folket i Norge.

 Senterpartiet mener sterkere nasjonal kontroll over en del 
grunnleggendesamfunnsområder og kontroll over produksjon  av 

samfunnskritiske produkter er nødvendig for å øke tryggheten til 

folket i Norge.

A

Møre og Romsdal

9

06.1 Side 1, linje 

28

Tillegg Det må også jobbes for et videre sterkt samarbeid mellom landene i 

Norden på både forsvar, utdanning, kultur og øvrige 

samfunnsområder.
V

Nordland

11

06.1 Side 1, linje 

32

Tillegg Det er viktig å styrke totalberedskapen, ikke minst i nord. Den 

nye geopolitiske situasjonen gjør at satsing påsikkerhets- 

og beredskapssamvirke, er særlig viktig. Regjeringen må bidra for å 

fremme kunnskap for bedre 

samhandling og flere øvelser på tvers av offentlige og private aktører.

 Regjeringa må sikre forskningsbaserte utdannings-

 og videreutdanningstilbud innen sikkerhet og beredskap.   

V

Nordland

12

06.1 Side 1, linje 

33

Tillegg 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

13

06.1 Side 1, linje 

33

Tilegg
Sikker tilgang på energi er avgjørende for at et moderne 

samfunn skal fungere. Rikelig tilgang på konkurransedyktig, ren 

og rimelig energi er også nødvendig for å kunne ta vare på 

norske arbeidsplasser, norsk industri og den norske 

velferdsstaten. At norske folkevalgte styrer energipolitikken i 
Norge – altså sikrer nasjonal kontroll over den – er avgjørende 

for å kunne bevare tilliten mellom folket og de folkevalgte i 

Norge.

 Sikker tilgang på energi er avgjørende for at et moderne samfunn 

skal fungere. Rikelig tilgang på konkurransedyktig, ren og rimelig 

energi er også nødvendig for å kunne ta vare på norske 

arbeidsplasser, norsk industri og den norske velferdsstaten. 
Ordningen i dag med anleggsbidrag må endres slik at staten tar 

kostnadene i tråd med Hurdalsplattformen om fremføring av strøm 

til de som trenger det, når de trenger det. At norske folkevalgte 
styrer energipolitikken i Norge - altså sikrer nasjonal kontroll over 

den - er avgjørende for å kunne bevare tilliten mellom folket og de 

folkevalgte i Norge 

A

Troms

14

06.1 Side 1, linje 

35

Tillegg

 ",kritisk produksjon"

 Rikelig tilgang på konkurransedyktig, ren og rimelig energi er 

også nødvendig for å kunne ta  vare på norske arbeidsplasser, 

norsk industri og den norske velferdsstaten.

Rikelig tilgang på konkurransedyktig, ren og rimelig energi er også 

nødvendig for å kunne ta  vare på norske arbeidsplasser, kritisk 

produksjon , norsk industri og den norske velferdsstaten.

V

Oslo

15
06.1 Side 1, linje 

38

Nytt punkt
Senterpartiet vil jobbe for å etablere et nasjonalt ungdomsråd.  A

Nordland

16

06.1 Side 1, linje 

38

Tillegg

Nytt avsnitt: 

Den siste maktutredningen ble lagt fram i 2003, og en av 

hovedkonklusjonene den gang var at det representative folkestyret 
var svekket samtidig som det skjedde en stadig større rettsliggjøring 

av samfunnet og maktforholdene. De siste 20 årene har samfunnet 

gjennomgått store endringer, særlig gjelder dette gjennom at 

informasjonsformidling og samfunnsdebatt har flyttet seg til digitale 
plattformer. Senterpartiet mener det er på tide med en ny 

maktutredning.

V

Akershus

18
06.1 Side 2, linje 

11

Tillegg ta inn "og hjemfallsretten"
Konsesjonslovene har hatt stor betydning for å sikre lokalt og 

nasjonalt 

Konsesjonslovene og hjemfallsretten  har hatt stor betydning for 

å sikre lokalt og nasjonalt... osv 
AR

Nordland

19a
06.1 Side 2, linje 

19

Endringsframlegg
Legge til utmark

Styrke konsesjonslovgivningen for skogeiendommer, for å sikre 

norsk eierskap til norsk skog.

Styrke konsesjonslovgivningen for skog- og utmarkseiendommer , 
for å sikre norsk eierskap til skog og utmark .

V, til fordel 

for 19b

Trøndelag

19b
06.1 Side 2, linje 

19

Endringsframlegg Styrke konsesjonslovgivningen for skogeiendommer, for å sikre 

norsk eierskap til norsk skog.

Sikre kontroll over norske naturressurser og styrke det nasjonale 

eierskapet.
A

Møre og Romsdal

21a

06.1 Side 2, linje 

21

Tillegg

   Legge til "sol- og vindkraft"   
 Foreta en gjennomgang av lovverket knyttet til småkraft, med 

sikte på å styrke og sikre nasjonalt eierskap i sektoren 

Foreta en gjennomgang av lovverket knyttet til småkraft, sol- og 

vindkraft, med sikte på å styrke ogsikre nasjonalt eierskap i sektoren 
V, til fordel 

for 21b

Møre og Romsdal

23a
06.1 Side 2, linje 

23

Nytt punkt
Sikre beredskapslagring av viktige medisiner og smittevernutstyr

V, til fordel 

for 23b, 23c

Sentralstyret

ØKT NASJONAL KONTROLL



23b
06.1 Side 2, linje 

23

Nytt punkt Starte egenproduksjon og beredskapslagring av viktige medisiner og 

smittevernutstyr
A

Hedmark

23c

06.1 Side 1, linje 

32 (flytta til 

side 2, linje 

23)

Tillegg

Eget "avsnitt" Norge må starte egenproduksjon og beredskapslagring av viktige 

medisiner og smittevernutstyr.
A

Senterkvinnene

27
06.1 Side 2, linje 

23

Nytt punkt Jobbe for at utvinning av restressurser i allerede eksisterende 
vannkraftverk iverksettes snarest. 

A
Nordland

28a

06.1 Side 2, linje 

23

Nytt punkt Sikre nasjonal kontroll over strategisk viktige jordressurser og 

mineraler.
V til fordel 

for 28b, 28c

Telemark

28b
06.1 Side 2, linje 

23

Nytt punkt Sikra nasjonalt eigarskap til mineralressursane og sørga for ein del 

av overskotet frå desse skal koma fellesskapet til gode.
A

Rogaland

28c

06.1 Side 2, linje 

23

Nytt punkt
Sikre nasjonal kontroll over mineralforekomster og kjernefysiske 
ressurser i Norge, inkludert på sokkelen, rundt biland og på Svalbard

A

Oslo

31

06.1 Side 2, linje 

23

Nytt punkt Gjøre det vanskeligere for aksjeselskaper å kjøpe 

landbrukseiendommer. V

Telemark

35

06.1 Side 2, linje 

28

Endringsframlegg

endre "fornybar" til "utslippsfri"

...må det i større grad legges til rette for økt produksjon av 

fornybar energi og sikres nasjonal kontroll  over disse 

kraftressursene

...må det i større grad legges til rette for økt produksjon av 

utslippsfri energi og sikres nasjonal kontroll  over disse 

kraftressursene.

A

Oslo

NYTT

06.1 Side 3, linje 

25

Tilegg Det er nødvendig å få mer kontroll på strømprisene både for 

husholdninger og næringsliv. Det må særlig i det korte bildet 

vurderes nye tiltak for næringsliv i høyprisområder, blant annet 

gjennm å instruere Statkraft i å tilby bedre fastprisavtaler.

V

Sentralstyret

38a

06.1 Side 3, linje 

28

Endringsframlegg

Tillegg

Jobbe for en sterkere styring av kraftpolitikken og en lavere 
kraftpris for å sikre norske innbyggere og bedrifter lavere 

strømkostnader

Jobbe for en sterkere styring av kraftpolitikken, inklusiv nødvendige 

strukturelle grep, for raskt å sikre en lavere kraftpris slik at norske 

innbyggere og bedrifter får lavere strømkostnader.

V til fordel 

for 38b

Sentralstyret

38b

06.1 Side 3, linje 

22

Tillegg

 Nytt avsnitt: 

 Regjeringa må sikre at kraftutveksling gjennom likestrømkablene 

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 et økende behov 

for dette. Som del av en systemendring skal det ikke tillates netto 

energieksport (effekt x tid) i en gitt tidsperiode (minimumsperiode er 
&eacute;n uke) når våre vannkraftmagasiner er under et gitt nivå 

(eks. median jf. NVE sin statistikk) og den hydrologiske situasjonen 
tilsier svakt tilsig. I perioder med høyt tilsig (eks. vårløsning eller 

forventet flom) kan dette prinsippet fravikes. 

A

Buskerud

42
06.1 Side 3, linje 

28

Nytt punkt  Innføre krav om minimum 2/3 offentlig eierskap til store 

vindkraftanlegg, slik det er for store vannkraftanlegg. 
A

Buskerud

44

06.1 Side 3, linje 

28

Nytt punkt  For videre å sikre en strømpris som på kort sikt ivaretar 

Senterpartiets mål om stabile, forutsigbare og konkurransedyktige 

priser, må det også foretas en nedskrivning av strømprisene over 

statsbudsjettet med 100 pst. for strømpriser over 70 øre/kWh til 

samtlige strømforbrukere i Norge. 

A

Buskerud

45a
06.1 Side 3, linje 

35

Ikke godkjenne nye mellomlandsforbindelser til utlandet i denne 

 stortingsperioden   

 Ikke godkjenne eller legge til rette for  nye mellomlandsforbindelser 

til utlandet i denne stortingsperioden 
V

Sentralstyret

47a

06.1 Side 3, linje 

39

Tillegg

Legge til "strømbehovet"

Elektrifisering av sokkelen skal på sikt skje enten ved havvind 

eller alternativ teknologi slik at industrien på land ikke blir 

skadelidende.

Elektrifisering av sokkelen skal på sikt skje enten ved havvind eller 

alternativ teknologi slik at industrien og strømbehovet  på land ikke 

blir skadelidende.

V til fordel 

for 47b, 

47c, 47d

Sentralstyret

47b

06.1 Side 3, linje 

39-40

Stryking

Stryke punktet

 Elektrifisering av sokkelen skal på sikt skje enten ved havvind 

eller alternativ teknologi slik at industrien på land ikke blir 

skadelidende.  

 Elektrifisering av sokkelen skal på sikt skje enten ved havvind eller 

alternativ teknologi slik at industrien på land ikke blir skadelidende.  
A

Akershus

47c

06.1 Side 3, linje 

39

Endringsframlegg Elektrifisering av sokkelen skal på sikt skje enten ved havvind 

eller alternativ teknologi slik at industrien på land ikke blir 

skadelidende.

 Nye  elektrifiseringsprosjekter på sokkelen skal skje enten ved 

havvind eller alternativ teknologi, og det skal være krav om at det 

minst sendes like mye strøm inn til land fra plattformene som det 

hentes fra land.

A 

Hedmark

47d

06.1 Side 3, linje 39Stryking
Stryke "på sikt" 

 Elektrifisering av sokkelen skal på sikt skje enten ved havvind 

eller alternativ teknologi slik at industrien på land ikke blir 

skadelidende.  

 Elektrifisering av sokkelen skal skje enten ved havvind eller 
alternativ teknologi slik at industrien på land ikke blir skadelidende.  

A

Buskerud



51

06.1 Side 3, 

mellom 

linje 40 og 

41

En eventuell elektrifisering av Melkøya må skje gjennom 

produksjon av havvind, eventuelt ved hjelp av CCS. 
A

Nordland

53a
06.1 Side 3, linje 

41

Tillegg
 Legge til rette for økt produksjon av fornybar energi

 Legge til rette for økt produksjon av fornybar energi, samtidig som 
man tar hensyn til næringer som er avhengig av naturen.

V
Sentralstyret

58a

06.1 Side 3, linje 

45-46

Endringsframlegg

 Erstatt hele punktet med følgende:
 Ha en storstilt satsing på energieffektivisering og satsing på 

alternative energiformer som bioenergi.

 Ha en storstilt satsing på energieffektivisering i alle sektorer og på 

alternative energiformer som bioenergi gjennom for eksempel fjern- 
og nærvarme, samt legge bedre til rette for produksjon og utnyttelse 

av biogass. 

V

Østfold

60a

06.1 Side 3, linje 

46
Ha mulighet til å begrense eksporten når fyllingsgraden i 

flerårsmagasinene avviker fra median fyllingsgrad (sesongjustert).

V, til fordel 

for 60b, 

60c

Sentralstyret

60b

06.1 Side 3, linje 

46

Nytt punkt  Forsyningssikkerheten må sikres gjennom krav til magasinfylling. Det 

kan ikke tillates netto energieksport når vannmagasiner er under 

median nivå. 
A

Buskerud

60c
06.1 Side 3, linje 

46

Nytt punkt  Sikre et system som sørger for at det ikke tillattes netto 

energieksport når vannmagasinene våre er under mediannivå. 
A

Senterungdomen

63a
06.1 Side 3, linje 

46

Hente inn mer kunnskap og satse planmessig på ytterligere forskning 

og kompetansebygging innenfor området kjernekraft.
V Sentralstyret

68

06.1 Side 3, 

etter linje 

46

Nytt punkt Stimulere til oppgradering og betre utnytting av eksisterande og nye 
kraftverk, mellom anna ved å innføre eit glidande innslag for 

grunnrenteskatt mellom 10-15 MW innstallert effekt. Dette for å sikre 

at ein tek ut det kraftpotensiale elva har og ikkje etter kva som er 

best skattemessig.

A

Sogn og Fjordane

70

06.1 Side 3, 

etter linje 

46

Nytt punkt  Sikre kommuner som avgir arealer til fornybar kraftproduksjon, 

utover vannkraft, konsesjonskraft. A

Telemark

71

06.1 Side 3, linje 

46

Nytt punkt  Fjerne Co2-avgiften på forbrenningsanleggenes 

fjernvarmeproduksjon til industrien på lik linje som for husholdninger. 
A

Østfold

73

06.1 Side 4, linje 

31 (flytta til 

side 4, linje 

37)

Tillegg
Bevare den NATO infrastruktur som vi har intakt og som vil 
muliggjøre mottak av allierte forsterkningsstyrker, f eks Bodø og 

Andøya.
A

Oppland

74

06.1 Side 4, linje 

33

Tillegg Legge til " også med tanke på nordisk samarbeid 

og teknologi."

Styrke Forsvaret og særlig prioritere tiltak som øker den 

operative evnen raskt

 Styrke Forsvaret og særlig prioritere tiltak som øker den operative 

evnen raskt, også med tanke på nordisk samarbeid og teknologi.
V

Akershus

75
06.1 Side 4, linje 

33

Endringsframelgg Legge til " Hæren og generelt "
Styrke Forsvaret og særlig prioritere tiltak som øker den 

operative evnen raskt

Styrke Forsvaret og særlig prioritere Hæren og generelt  tiltak som 
øker den operative evnen raskt

A
Troms

76
06.1 Side 4, linje 

34

Tillegg Legge til "og førstegangstjenestern" Fortsette styrking og oppbemanning i Heimevernet
Fortsette styrking og oppbemanning i Heimevernet og 
førstegangstjenesten.

A
Akershus

77

06.1 Side 4, linje 
34

Tillegg Legge til: " 
og sikre materiell i tråd med Heimevernets behov. 

"

Fortsette styrking og oppbemanning i Heimevernet
Fortsette styrking og oppbemanning i Heimevernet 
og sikre materiell i tråd med Heimevernets behov. 

V

Nordland

78
06.1  Side 4, 

linje 35 

Tillegg gjennom økte rammer til lokal frivillighet  Styrke sivil beredskap  Styrke sivil beredskap gjennom økte rammer til lokal frivillighet V
Møre og Romsdal

80a
06.1 Side 4, linje 

37

Nytt punkt  Slutte opp om NATOs to-prosentmål og styrke det allierte 

forsvarssamarbeidet i NATO. 
V

Senterungdomen

84

06.1 Side 4, linje 37Nytt punkt
Gjøre verneplikten reell for alle, med pålagt siviltjeneste for dem som 

ikke kan eller vil gjennomføre militær førstegangstjeneste.
A 

Oslo

85

06.1 Side 4, linje 

37

Nytt punkt Styrke det forebyggende arbeidet mot 
trakassering og uønskede hendelser blant 

militært personell.

Styrke det forebyggende arbeidet mot trakassering og uønskede 

hendelser blant militært personell.
V

Trøndelag

86
06.1 Side 4, linje 

37

Nytt punkt Styrke arbeidet for likestiling blant militært personell. V
Trøndelag

87a
06.1 Side 4, linje 

37

Nytt punkt Styrke helikopterkapasiteten på Bardufoss med Seahawk- og Bell-

helikoptre

V, til fordel 

for 87b

Sentralstyret

87b
06.1 Side 4, linje 

37

Nytt punkt
Flytte 3-6 Bell412-helikoptre fra Rygge til Bardufoss A

Troms



89
06.1 Side 4, linje 

37

Nytt punkt Forsterke fokuset på tiltak som kan bidra til økt rekruttering og særlig 

økt ståtid
A

Troms

90

06.1 Side 4, linje 

42 (+21 i 

punkta)

Endringsframelgg
Endre frå "sikre" til "styrke" sikre tollvernet styrke tollvernet V

Oppland

92

06.1 Side 4, linje 

42-43

Tillegg
Legge til: " og en balansert forvaltning av rovdyr 
som muliggjør Stortingets rovdyrforlik med en 

aktiv beitenæring basert på utmarksressursene."

Senterpartiet i regjeringen vil vi styrke selvforsyningsgraden, 
sikre tollvernet og innføre beredskapslagring av matkorn.

Senterpartiet i regjeringen vil vi styrke selvforsyningsgraden, sikre 
tollvernet og innføre beredskapslagring av matkorn og en balansert 
forvaltning av rovdyr som muliggjør Stortingets rovdyrforlik med en 

aktiv beitenæring basert på utmarksressursene.

V

Trøndelag

93a
06.1 Side 4, linje 

43

Tillegg  Auka produksjon av sjømat som i større grad er basert på lokale 

forressursar er også eit viktig bidrag for matsikkerheit. 
V

Hordaland

96

06.1 Side 5, linje 

8

Tillegg

  ", mindre avhengighet av importerte 

innsatsfaktorer og sikring av produksjonsareal og 

sysselsetting i jordbruket." 

 Dette skal gjøres gjennom å sikre en langsiktig bedring av 

lønnsomheten i landbruksnæringa og betydelig økte 

investeringer både i husdyr og planteproduksjonen. 

 Dette skal gjøres gjennom å sikre en langsiktig bedring av 

lønnsomheten i landbruksnæringa og betydelig økte investeringer 

både i husdyr og planteproduksjonen, mindre avhengighet av 

importerte innsatsfaktorer og sikring av produksjonsareal og 

sysselsetting i jordbruket 

A

Møre og Romsdal

97

06.1 Side 5, linje 

8 

Tillegg Utmarksbeite er en stor og viktig ressurs for vårt lands 

matproduksjon. For å opprettholde kvaliteten på utmarksbeite må 

det være et betydelig antall beitedyr som benytter arealet. Ved usikre 

forsyningslinjer og ustabilt klima er utmarka en stabil kilde til 
matforsyninga vår. En aktiv bruk av utmarka forutsetter at det er 

lønnsomt å drive jordbruk og matproduksjon over hele landet. Det 

fordrer også at vi bedrer regulering av antall rovdyr i forkant av 

beitesesongen.

V

Oppland

98a
06.1 Side 5, linje 

27

Nytt punkt
Jordvern blir et overordnet hensyn i arealforvaltningen

V Sentralstyret

101
06.1 Side 5, linje 

21

Endringsframlegg
 Byte ordet "opprettholde" med "styrke"

Opprettholde importvernet for norsk jordbruk ved aktiv bruk av 

tollbestemmelser.

Styrke i mportvernet for norsk jordbruk ved aktiv bruk av 

tollbestemmelser
V

Hordaland

102

06.1 Side 5, linje 

22

Endringsframlegg
 Erstatte "matlagre av korn" med "mat- og 
såkornlagre" 

 Innføre nasjonale matlagre av korn i løpet av 2023. Dette bygges 

 slik at det også styrker norsk kornproduksjon og -logistikk.   

 Innføre nasjonale mat- og såkornlagre  i løpet av 2023. Dette 

bygges slik at det ogsåstyrker norsk kornproduksjon og -logistikk. 
V

Møre og Romsdal

103a

06.1 Side 5, linje 

24

Nytt punkt

Legge til: "gjennom et sterkt landbruk i hele landet"
Fortsette styrkingen av norsk matproduksjon gjennom aktive 

politiske grep.

Fortsette styrkingen av norsk matproduksjon gjennom et sterkt 

landbruk i hele landet  gjennom aktive politiske grep. 

V, til fordel 

for 103b, 

103d

Nordland

103b

06.1 Side 5, linje 

24

Tillegg
 Tillegg i første setning 

Fortsette styrkingen av norsk matproduksjon gjennom aktive 

politiske grep.

 Jobbe fram en forpliktende opptrappingsplan for landbruket og 

fortsette styrkingen av norsk matproduksjon gjennom aktive 

politiske grep.

A

Hedmark

103d
06.1 Side 5, linje 

24

Endringsforslag
Legge til " og verdikjeden for mat"

Fortsette styrkingen av norsk matproduksjon gjennom aktive 

politiske grep.

Fortsette styrkingen av norsk matproduksjon og verdikjeden for mat  

gjennom aktive politiske grep.
A

Trøndelag

109a
06.1 Side 5, linje 

27

Nytt punkt Øke avløsertilskuddet for unge, nyetablerte bønder de fem første 

driftsårene. 
V

Sentralstyret

111
06.1 Side 5, linje 

27

Nytt punkt At utmarksressursene beregnes som en del av ressursgrunnlaget for 
matproduksjon innenfor beitenæringene.

V
Trøndelag

112
06.1 Side 5, linje 

27

Nytt punkt Landbruksproduksjonen må baseres på lokale forutsetninger og 

forhold, fortrinnsvis på den enkelte gårds ressursgrunnlag.
V

Trøndelag

114

06.1 Side 5, linje 

27

Nytt punkt
 Utgreie foreldrepermisjonsordninga for bønder, med mål om at ein 

reelt sett skal få foreldrepermisjon på lik linje som andre 

 yrkesgrupper.   

V 

Senterungdomen

116
06.1 Side 5, linje 

27

Nytt punkt Landbruksproduksjonen må baseres på lokale forutsetninger og 

forhold.
V

Trøndelag

117
06.1 Side 5, linje 

27

Nytt punkt At naturbruksskolene videreutvikles slik at de er i forkant av 

behovene for ny kunnskap i matproduksjonen.
V

Sentralstyret

118
06.1 Side 5, linje 

27

Nytt punkt At vilkårene i vaktordninga for veterinærer bedres for å stimulere til at 

veterinærene ønsker å delta i den
V

Sentralstyret

120

06.1 Side 5, linje 

36

Tillegg

Legge til: Data- og

Det er et klart mål for Senterpartiet å styrke den nasjonale 

kontrollen med kritisk digital kommunikasjonsinfrastruktur, som 
mobil- og bredbåndsnett. 

Det er et klart mål for Senterpartiet å styrke den nasjonale 

kontrollen med data og  kritisk digital kommunikasjonsinfrastruktur, 
som mobil- og bredbåndsnett. 

V

Sogn og Fjordane

121a

06.1 Side 5, linje 

43

Tillegg

legge til ", etablere en "statssky""

 Senterpartiet vil styrke bruken av leverandører av vital 

infrastruktur fra allierte land og sikre at vital industri ikke selges til 

kapitaleiere fra land  Norge ikke har sikkerhetssamarbeid med.

 Senterpartiet vil styrke bruken av leverandører av vital infrastruktur 

fra allierte land, etablere en "statssky" og sikre at vital industri ikke 

selges til kapitaleiere fra land  Norge ikke har sikkerhetssamarbeid 

med.

V

Oslo



123

06.1 Side 6, linje 

1-11

Stryking

 Stryke avsnittet 

 Samholdet og folkestyret i Norge er avhengige av felles arenaer 
og felles språk. Det er ingen andre land i verden som kan ta 

ansvar for å bevare det norske språket iSenterpartiet vil bidra til å 

styrke norskandelen i doktorgradsutdanning i naturvitenskapog 
teknologi for å sikre nødvendig kompetanse og omstillingsevne 

til industrien og øvrignæringsliv. På samme måte finnes det ingen 

andre land som kan ta ansvar for at Norgetil enhver tid har 
tilgang til den kompetansen og erfaringen som trengs for at vårt 

egetarbeidsmarked skal Oppbygging av utdanningskapasitet på 

felt der det er i dager kompetansemangel må ha høy prioritet. 

Det er i dag særlig store behov innenfor blantannet helse- og 

sosialfag, IKT/teknologi og teknologifag. Det er særs viktig å føre 

enutdanningspolitikk som sikrer at lokale kompetansebehov 

 dekkes i hele   

A

Møre og Romsdal

124a
06.1 Side 6, linje 

9-10

Det er i dag særlig store behov innenfor blant annet helse- og 

sosialfag, IKT/teknologi og teknologifag. 

Det er i dag særlig store behov innenfor blant annet helse- og 

sosialfag, lærerutdanning og IKT/teknologi.
V

Sentralstyret

127

06.1 Side 6, linje 

11

Tillegg Vi må også styrke etter- og videreutdanning med tanke på å fylle 

samfunnets behov og den enkelte innbyggers mulighet for deltagelse 
i arbeidslivet (livslang læring).

V

Rogaland

128

06.1 Side 6, linje 

11

Tillegg Mer praktisk undervisning i grunnskolen og tidligere introduksjon til 
yrkesfag vil være et viktig ledd i å sikre rekruttering til yrkesfag i tråd 

med næringslivets behov. 
V

Rogaland

129a

06.1 Side 6, linje 

12

Tillegg Norske sykehus må organiseres slik at leger, sykepleiere og annet 

helsepersonell får mer tid til pasientkontakt. Ressursene må brukes 

på pasientene, ikke på byråkrati og rapportering.

V SST 

132

06.1 Side 6, linje 

12

Tillegg

Det er særs viktig å føre en utdanningspolitikk som sikrer at 

lokale kompetansebehov dekkes i hele landet.

 Det er særs viktig å føre en utdanningspolitikk som sikrer at lokale 

kompetansebehov dekkes i hele landet. Dette må innebære et godt 

og desentralisert tilbud innen videregående opplæring, voksnes 

læring og et desentralisert tilbud innen høyere utdanning. 

V

Hedmark


