
Forslag 

nr.
SakNr Linjenr. Tittel Status kommentar Forslagsbeskrivelse Eksisterande forslagstekst Ny forslagstekst Innstilling Forslagstiller

3

06.2 Side 1, linje 12 Nytt avsnitt  Tiden vi lever i er også preget av konsekvensene av klimaendringene. 

Disse merkes i hele verden, og påvirker blant annet verdens 

matproduksjon. Vi er helt avhengige av å løse klimakrisa, og jobbe 

godt med klimatilpasning for å håndtere konsekvensene vi allerede 

står overfor. Været blir villere, våtere og varmere, som krever god 

samfunnsplanlegging og økt fokus på gode klimaløsninger. 

V

Buskerud, 

Senterkvinnene, 
Østfold

8

06.2 Side 1, linje 34 Stryking Stryk Setning: "Flere må inkluderes 

både for å skaffe inntekt gjennom 

egen arbeidsinnsats, men også for å 

bidra til aktivitet og verdiskaping". 

Til tross for at flere i dag jobber, er det fremdeles alt for mange som 
står utenfor arbeidslivet. Flere må inkluderes både for å skaffe inntekt 

gjennom egen arbeidsinnsats, men også for å bidra til aktivitet og 

verdiskaping. 

A

Sogn og Fjordane

9

06.2 Side 1, linje 40 Nytt avsnitt For mange starter utenforskapet allerede i ung alder. Senterpartiet 

mener at en må satse mer på alternative utdanningsløp med fokus på 

mestring og motivasjon for barn og unge som står i fare for å falle 

utenfor. 

V

Hordaland

10

06.2 Side 6, linje 12-
16 (flytta frå 

Nasjonal 

kontroll, og til 

side 1, linje 44)

Tillegg
Senterpartiet vil jobbe for tiltak som bidrar til inkludering av mennesker 
som i dag står utenfor arbeidslivet. Personer fra husholdninger med lav 

inntekt, lav utdanning, innvandrerbakgrunn eller funksjonsnedsettelser 
har høyere risiko for å oppleve utenforskap og føle seg marginaliserte. 

Det er derfor viktig at inkludering retter seg mot disse gruppene. 

V

Nordland

11
06.2 Side 2, linje 2 Stryking

Punktet strykes
Til enhver tid tilpasse oljepengebruken for å sikre høyest mulig 

sysselsetting
A

Nordland

13
06.2 Side 2, linje 4 Endringsfram

legg
Redusere det samla skattenivået for næringslivet

Styrke norsk eierskap i næringslivet. Øke bunnfradraget i 

formueskatten og redusere formuesgrunnlaget for driftsmidler 
A

Nordland

15

06.2 Side 2, linje 8 Stryking  Stryk siste del "og innføre en 

aktivitetsreform for nye mottakere av 

arbeidsavklaringspenger og 

uføretrygd"  

Styrke ordninger som legger til rette for at folk i større grad kan 

utnytte restarbeidsevnen sin, og innføre en aktivitetsreform for nye 

mottakere av arbeidsavklaringspenger og uføretrygd

Styrke ordninger som legger til rette for at folk i større grad kan 

utnytte restarbeidsevnen sin.
A

Sogn og Fjordane

18a
06.2 Side 2, linje 12 Endringsframl

egg
 Gjøre NAV mer tilgjengelig og styrke førstelinjen.    

 Styrke og forenkle førstelinjen i NAV digitalt og fysisk, og sørge for at 

NAV-kontor kan rigge tjenestene sine etter lokal kjennskap og behov. 

V Møre og Romsdal

24
06.2 Side 2, linje 15 Nytt punkt Ha høgare friinntekt til varige uføre for å stimulere til aktivitet i 

samfunnet som verv og anna frivilleg arbeid
A

Sogn og Fjordane

25

06.2 Side 2, linje 15 Nytt punkt Det er behov 
for flere hender, og 

prosess fra ankomst til inntred

en i arbeidslivet må 

gå raskere.

Jobbe for å muliggjøre en tidligere inntreden i arbeidslivet 

for flyktninger.
V

Nordland

27

06.2 Side 2, linje 15 Nytt punkt Gjøre ordningene mer dynamiske for å sikre at folk får utnytta hele sin 

restarbeidsevne uavhengig av hvor stor denne er V

Telemark

29

06.2 Side 2, linje 15 Nytt punkt

satse mer på alternative utdanningsløp med fokus på mestring
A

Hordaland

30
06.2 Side 2, linje 15 Nytt punkt  Ha et utdanningsløp som svarer til samfunnets behov og legger opp til 

at folk får jobb etter endt utdanning.  
A

Senterungdomen

33

06.2 Side 2, linje 35 Endringsframl

egg

 Erstatte: 
 ta bort "ikke øke matmomsen" 

 med "redusere matmoms på enkelte 

matvarer" 

 Beholde systemet med differensierte momssatser for viktige 
produkter og næringer, og ikke øke matmomsen

 Beholde systemet med differensierte momssatser for viktige 
produkter og næringer, og redusere matmoms på enkelte matvarer 

A

Møre og Romsdal

37 06.2 Side 2, linje 39 Nytt punkt Få tannlegebehandling inn under eigenandelsordninga. A Sogn og Fjordane

38 06.2 Side 3, linje 39 Nytt punkt Sikre at hele landet har utbygd nødnett.  V Finnmark

TRYGGLEIK FOR FOLK



41

06.2 Side 2, linje 39 Nytt punkt Mange må sende barna bort 

for videregående opplæring 

som fører til økte kostnader 

for familiene.

Øke borteboerstipend og utstyrSentralstyretipend for elever 

i videregående opplæring. Innføre en ny tilleggSentralstyretøtteordning 

for ungdom som må flytte langt bort fra barndomshjemmet.
A

Nordland

42 06.2 Side 2, linje 39 Nytt punkt At frigrensen økes til 1 G for lønnsinntekt A Trøndelag

43
06.2 Side 2, linje 39 Nytt punkt Fortsatt øke stipendandelene og 

utvikle gode ordninger for studenter i høyere utdanning. 
A

Nordland

45
06.2 Side 2, linje 39 Nytt punkt Redusere skattetrykket for uføre, etter modell for beskatning av 

pensjon med skattefradrag
A

Lars Peder 

Hammerstad

46
06.2 Side 2, linje 39 Nytt punkt at møtegodtgjøring ikke skal føre til reduksjon av uføretrygd A

Lars Peder 

Hammerstad

47a

06.2. Tekstdel side 

2, linje 30 - 

Punkta side 2, 

linje 39

Tillegg Norge har opplevd stadig økende sosiale forskjeller. Når barn og unge 

må vokse opp i fattigdom, risikerer de uhelse og utenforskap også 

seinere i livet. Senterpartiet vil derfor ha et samfunn med små 

forskjeller, og forebygge fattigdom - særlig den som rammer 

barnefamilier.

  

En viktig del av tryggheten i samfunnet vårt er tilliten vi har til 

hverandre og til styresmaktene. Tillit er viktig for landets «indre 

forsvar», som bidrar til trygge og solidariske nærmiljøer. Et samfunn 

med store forskjeller skaper tvert imot mer utrygghet og utenforskap. 

Da trengs en tydelig sosialpolitikk for god og rettferdig omfordeling.

 

Senterpartiet vil: 
•	styrke barnetrygden, særlig for barn mellom 6-18 år, som en universell 

velferdsordning som når ut til alle, men betyr mest for dem som har 

minst
•	bidra til reduserte forskjeller, ved at alle minsteytelser øker mer enn 

priSentralstyretigningen
•	ikke øke barnehageprisene, og videreføre gratis kjernetid i SFO

•	sikre alle barn minst én fritidsaktivitet sammen med andre, ved blant 

annet å øke støtten til frivillige og ideelle organisasjoner og motarbeide 

at økonomi blir et hinder for deltakelse 

•	sikre foreldrenes økonomi ved barnefødsler gjennom å styrke 

V

Sentralstyret

51
06.2 Side 2, linje 39 Nytt punkt

 - 
 Heve maksgrensa for BSU til 30 000 i årlig sparing og 400 000 som 

totalbeløp samt heveskattefritaket til 20%. 
A 

Senterungdomen

52
06.2 Side 2, linje 39 Nytt punkt

 - 
 Innføre en GSU-ordning (Gårdssparing for unge) med 30 000 i årlig 

sparing med 400 000 som totalbeløp og et skattefritak på 20%    
A 

Senterungdomen

55

06.2 Side 2, linje 45 Tillegg

 Etter "forstand.":    

Senterpartiet mener staten i større grad enn i dag må prioritere og 

verne om kjerneoppgavene i velferdSentralstyretaten, slik som skole, 

utdanning, helsetjenester og beredskap i vid forstand. 

Senterpartiet mener staten i større grad enn i dag må prioritere og 

verne om kjerneoppgavene i velferdSentralstyretaten, slik som skole, 
utdanning, helsetjenester og beredskap i vid forstand. Vår 

samfunnsutviklerolle skal bidra til sosial bærekraft og sosial utjevning. 

Ulike deler av landet har ulike utfordringer knyttet til dette, der 
folkehelse og inkludering er nøkkelbegrep. Universelle 

velferdsordninger og tett samarbeid mellom barnehage, skole, NAV og 
kommunenes familiekontor er sentrale for å forebygge at barn og unge 

som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt opplever 
utenforskap og ekskludering. For Senterpartiet er det et mål at alle skal 

ha tilgang til gode tjenester uavhengig av inntekt og bosted. 

V

Østfold

56

06.2 Side 3, linje 2 Tillegg
 Sterk utjevning av inntekter mellom kommunene er et hovedgrep for å 

nå målet 

om likeverdig tjenestetilbud. De særskilte søkbare ordningene må 

gjennomgås, med sikte

på avbyråkratisering, og midlene bør i størst mulig rad flyttes tilbake til 

lokal råderett i kommunenes

rammeoverføring. Statens satser må tilpasses prisnivået i forskjellige 

geografier, slik at
mennesker med særskilte behov kan bli boende i sin hjemkommune, og 

sikre at alle kommuner
må ta sitt samfunnsansvar.

A

Akershus



57

06.2 Side 3, linje 8 Tillegg Senterpartiet vil legge til rette for at alle skal få en god og trygg 

oppvekst. God kvalitet på barnehage, grunnskole og videregående 

skole er svært viktig for barn, ungdom og foreldre. Veien til en 

barnehage med bedre kvalitet går gjennom flere barnehagelærere og 

god bemanning.Barn lærer og trives best i den frie og egeninitierte 

leken. Det er ikke noen tydelig forbedring av resultatene i   lesning og 
realfag etter ti års skolegang, til tross for at regningog lesing nå blir 

introdusert for barna   tidligere enn før. Det passer ikke for alle at 

skolen er blitt mer teoritung og konkurransepreget.   Derfor må det bli 

mer praktisk rettede tilbud i skolen.

A

Senterkvinnene

58

06.2 Side 3, linje 8 Tillegg Eldreomsorgen må kjennetegnes med gode og verdige forhold, en 

trygg alderdom i trygge omgivelser, der nok menneskelige ressurser er 
nødvendig for å yte gode tjenester. 

V

Senterkvinnene, 

Buskerud og 

Hedmark

59

06.2 Side 3, linje 8 Tillegg

Senterpartiet mener dette er målrettede grep som reduserer 

levekostnadene for barnefamilier, og gir  flere tilgang til disse 

tjenestene.

Senterpartiet mener dette er målrettede grep som reduserer 

levekostnadene for barnefamilier, og gir  flere tilgang til disse 

tjenestene. Senterpartiet vil legge til rette for at alle skal få en god og 

trygg oppvekst. God kvalitet på barnehage, grunnskole og 

videregående skole er svært viktig for barn, ungdom og foreldre. Veien 

til en barnehage med bedre kvalitet går gjennom flere 

barnehagelærere og god bemanning. Barn lærer og trives best i den 

frie og egeninitierte leken. Det er ikke noen tydelig forbedring av 
resultatene i lesning og realfag etter ti års skolegang, til tross for at 

regning og lesing nå blir introdusert for barna tidligere enn før. Det 

passer ikke for alle at skolen er blitt mer teoritung og 
konkurransepreget. Derfor må det bli mer praktisk rettede tilbud i 

skolen.

A

Oslo

60

06.2 Side 3, linje 13 Tillegg Senterpartiet vil styrke bemanningen og kompetanse i helse- og 

omsorgstjenesten samtidig som vi vil styrke tiltak innen forebygging, 
mestring og velferdsteknologi som bidrar til å redusere 

bemanningsbehovet.

A

Akershus

61

06.2 Side 3, linje 14 Nytt avsnitt Den offentlige samfunnsutviklerollen skal bidra til sosial bærekraft og 

sosial utjevning. Ulike deler av landet har ulike utfordringer knyttet til 
dette, der folkehelse og inkludering er nøkkelbegrep. Universelle 

velferdsordninger og tett samarbeid mellom barnehage, skole, NAV og 

kommunenes familiekontor er sentrale for å forebygge at barn og unge 

som vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt opplever 

utenforskap og ekskludering. 

V

Senterkvinnene

62 06.2 Side 3, linje 14 Nytt punkt  Tilrettelegge slik at folk klarer å stå i arbeid frem til pensjonsalderen A Møre og Romsdal

63

06.2 Side 3, linje 14-

25

Endringsframl

egg Senterpartiet arbeider for en trygg og ansvarlig ruspolitikk, og en 

forebyggings- og behandlingsreform i Norge som vektlegger 

forebygging, et bedre ettervern og sikrer helsehjelp til rusavhengige. 
All bruk og besittelse av narkotika skal være ulovlig og straffbar, men 

at påtalemyndigheten og domstolene må gis mulighet til å vektlegge 

rusrelaterte helseproblemer i straffeutmålingen. 

Politiet skal gis mulighet til å drive forebyggende arbeid samt ha 

tilstrekkelige virkemidler innenfor de rammene loven i dag oppstiller, 
herunder ruskontrakter og mulighet til å ta blod- og urinprøver for å 

avdekke bruk av narkotika.  De står ellers fritt til å konsultere med 

helsevesenet ved behov i tråd med dagens straffeprosessuelle 

regler. Det er politiet som skal etterforske og påtale eventuelle 

lovbrudd og domstolene som dømmer i sakene. Det er ingen 

motsetning mellom helsehjelp og straff.

 Senterpartiet arbeider for en trygg, verdig og ansvarlig ruspolitikk. 
Dette innebærer at bruk og besittelse av narkotika fortsatt skal være 

ulovlig og straffbart, samtidig som påtalemyndigheten og domstolene 

må ha mulighet til å vektlegge rusrelaterte helseproblemer i 

straffeutmålingen, slik at de som trenger helsehjelp for sin 

rusavhengighet får det. Mennesker med rusavhengighet må først og 

fremst møtes med behandling og godt ettervern, ikke 

straffeforfølgning. 

 Narkotika er et stort samfunnsproblem som ikke bare påvirker den 

enkeltes helse og trygghet, men som også er en driver for organisert 

kriminalitet både i Norge og internasjonalt. Politiet skal fortsatt drive 

forebyggende arbeid og må ha tilstrekkelige virkemidler innenfor de 

rammene loven til enhver tid oppstiller, herunder ruskontrakter og 
mulighet til å ta rusmiddelprøver for å avdekke bruk av narkotika. 

Politiet står ellers fritt til å konsultere med helsevesenet ved behov i 

tråd med dagens straffeprosessuelle regler. Senterpartiet arbeider for 

en forebyggings- og behandlingsreform i Norge som vektlegger 
forebygging, bedre ettervern og å sikre helsehjelp til rusavhengige.    

A

Akershus

68

06.2 Tekst på side 3, 

linje 26 - punkt 
på side 3, linje 

37

Nytt avsnitt 

med 

kulepunkt 

 I følge FN lever rundt ti prosent av befolkningen i Norge under den 

relative fattigdomsgrensen. Når forskjellene i samfunnet vårt øker, får 

vi et voksende utenforskap. 

Bidra med målretta støtteordninger for å redusere utenforskap og 

fattigdom.

A

Møre og Romsdal



69a

06.2 Side 3, linje 28 Endringsframl

egg
Sikre en trygg og god kommune- og sykehusøkonomi som gir alle 

innbyggere tilgang til grunnleggende velferdstjenester i sitt nærmiljø 

Løfte kommunenes inntekter til et nivå som sikrer et likeverdig og 

godt tjenestetilbud i hele Norge 
V

Nordland

72

06.2 side 3, mellom 

linje 29-30

Nytt punkt Opprette tilskuddsordning der kommunene kan søke midler for å 

videreutdanne helsefagarbeidere til sykepleiere/vernepleiere, eller 

andre viktige beredskapsyrker innenfor den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten. 

A

Vestfold

74

06.2 Side 3, linje 37 Nytt punkt Tilrettelegge for at barnehagene og skolene får et stabilt, tilstrekkelig 

og godt kvalifisert   personale, stole på og støtte opp om de ansattes 

faglighet, og sørge for mer lek og praktisk læring.
A

Senterkvinnene, Oslo

75a
06.2 Side 3, linje 37 Nytt punkt Gradvis innføre et daglig sunt, enkelt skolemåltid og daglig fysisk 

aktivitet i skolen, med frihet for skolene til å organisere dette selv.

V Sentralstyret 

78a
06.2 Side 3, linje 37 Nytt punkt  Arbeide for å rekruttere helsepersonell innen alle deler av 

helsesektoren 
V

Akershus

81a
06.2 Side 3, linje 37 Bevilge penger til lavterskel psykisk helsehjelp, slik at kommuner kan gi 

slik hjelp uten krav om henvisning. 

V Sentralstyret 

84a

06.2 Side 3, linje 25 

(flyttast til linje 

37)

Nytt punkt
Oppfølgingen av pårørende skal styrkes.

V, til fordel 

for 84b

Senterkvinnene

84b

06.2 Side 3, linje 37 Nytt punkt  Oppfølging av pårørende må styrkes, og tilrettelegging for godt 

samarbeid mellom offentlige tjenester som skole, fastlege, barnevern, 
NAV, BUP, DPS osv. er avgjørende for å lykkes 

A

Buskerud, 

Senterkvinnene

86
06.2 Side 3, linje 37 Nytt punkt

- øke grunnstønaden til personer med Cøliaki  A
Lars Peder 

Hammerstad

87
06.2 Side 3, linje 37 Nytt punkt

- øke støtten til Behandlingsreiser utland ved Oslo Universitetssykehus A
Lars Peder 

Hammerstad

88
06.2 Side 3, linje 37 Nytt punkt

- øke støtten til medisinsk forskning særskilt på ME A
Lars Peder 

Hammerstad

89
06.2 Side 3, linje 37 Nytt punkt

- at tannhelsetjenestene skal bli en del av frikortordningen  A
Lars Peder 

Hammerstad

90

06.2 Side 3, linje 37 Nytt punkt  Sikre et godt desentralisert krisesentertilbud. For å 

sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse må finansieringsmodellen 

for krisesentrene endres. Det må legges vekt på å sikre kompetanse 

om barn som har opplevd vold.

A

Nordland

91

06.2 Side 2, linje 15 

(flytta til side 3, 

linje 37)

Nytt punkt
 Styrke arbeidet mot vold i nære relasjoner og forebygging av overgrep. A

Rogaland

92 06.2 Side 3, linje 37 Nytt punkt at nye statlege reformar som innføras skal fullfinansierast V Rogaland

94
06.2 Side 3, linje 37 Nytt punkt

-
Styrke innsatsen mot gjeng- og ungdomskriminalitet ved å styrke 

politiets ressurser og virkemidler uten å svekke rettssikkerheten. 
V

Oslo

95 06.2 Side 3, linje 37 Nytt punkt - Styrke områdesatsingene med spesielt fokus på jobb og idrettstilbud V Oslo

100
06.2 Side 3, linje 37 Nytt punkt Øke kapasiteten på profesjonsutdanning i psykologi og legeutdanning i 

Norge for å sikre rekruttering til helsetjenestene.
V

Rogaland

101

06.2 Side 3, linje 37 Nytt punkt Sikre at tilskuddene for “Særlig ressurskrevende helse- 

og omsorgstjenester” følger den enkelte bruker livet ut, og at 

kostnadene dekkes fullt ut av staten på individnivå.
A

Nordland


