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Fornybar kraft til folk og industri 
 

I Hurdalsplattformen heter det at tilgangen på ren og rikelig kraft har i årtier vært den norske 

industriens fremste konkurransefortrinn. Regjeringen vil føre en politikk som sikre at vi beholder 

suveren norsk kontroll over alle avgjørelser av betydning for energisikkerheten i Norge, og at Norge 

fortsatt skal ha overskuddsproduksjon av kraft.  

Dagens situasjon er imidlertid at vi importerer skyhøye strømpriser fra Europa blant annet gjennom 

nye likestrømskabler til England og Tyskland. Disse fungerer i dag som eksportkabler.  

Dagens skyhøye priser i Sør-Norge (prisområde NO1, NO2, NO5) gir prissjokk for husholdninger og 

næringsliv. Regjeringas nedskrivningsbidrag på 80% av spotpris over 70 øre, gir likevel så høye 

strømpriser, inklusiv nettleie og avgifter, at mange har vansker med å betale regningene. Noe som 

fører til at vi i tillegg må utbetale økt bostøtte og andre sosiale stønader. Videre kommer det krav 

om at stadig nye grupper, f.eks. ideelle organisasjoner, skal få strømkompensasjon.  

Slik vi ser det, vil det komme stadig nye krav om hvilke sluttbrukere av strøm som må komme inn 

under en kompensasjonsordning for å takle det prissjokket som de importerte strømprisene har ført 

til. 

Dette vil også kreve komplisert regelverk og tilhørende stor administrasjon for å sikre rett utbetaling.  

Buskerud Senterparti mener regjeringa snarest må innføre en generell ordning hvor alle sluttbrukere 

av strøm, private, offentlige ideelle, og næringsliv, får en generell nedskrivningsordning av strøm ned 

til eksempelvis 50 øre per kwh. Dette blir altså den nye maksprisen som forbrukerne vil betale for 

strømmen.  

Videre mener Buskerud Senterparti at regjeringa gjennom samtaler med EU-kommisjonen og 

britiske myndigheter må endre de forretningsmessige rammene for bruk av sjøkablene slik at norsk 

strømforsyningssikkerhet gjennom våre vannmagasiner ikke ødelegges. Dette må i begge parters 

gjensidige interesse. Som en del av den nedsatte Energikommisjonens arbeid må det gjennomføres 

nødvendige systemendringer for å sikre at Norges fortrinn med rimeligere strømforsyning enn i 

andre land, blir ivaretatt. 

 

  



 
 

 

Matvareberedskap og jordbruksoppgjøret 2022 
 

Om ikke folk har forstått at matvareberedskap er viktig tidligere, så siger denne erkjennelsen inn 

over stadig flere og flere. Derfor må regjeringa handle nå. 

 I Hurdalsplattformen står det følgende: Leggje fram og gjennomføre ein opptrappingsplan for trygg 

matproduksjon på norske ressurser og setje eit mål for sjølforsyningsgrad av norske 

jordbruksmatvarer, korrigert for import av fôråvarer på 50%.    

Dette betyr at jordbruksvarer, planteproduksjon; korn, frukt, bær, grønt, veksthus og 

husdyrproduksjon på norske jordbruksarealer må økes. Dagens kunstgjødselpriser er svært høye, og 

mathveteprisene er lavere enn på verdensmarkedet. Mange norske gårdbrukere er derfor i tvil om 

det er lønnsomt å så mathvete til våren, samt å overgjødsle for å få god avling med 

mathvetekvalitet. Matkornprisene må derfor økes med minst én krone per kilo. 

Dette er et tydelig eksempel på hvilken situasjon vi står i og hva som er nødvendig for å fremme en 

utvikling i retning av å realisere jordbrukets samfunnsoppdrag; økt sjølforsyningsgrad, som er 

nøkkelen for å styrke matvareberedskapen.  

Eventuelle nye handelsavtaler skal ikke svekke norsk matproduksjon, men heller gi rom for økt Norsk 

matproduksjon på norske ressurser. I samband med Stortingets behandling av Statsbudsjettet for 

2022 2. desember 2021, la Sp, AP og SV frem forslag nummer 29 med følgende ordlyd:  

Stortinget ber regjeringa legge frem en forpliktende og tidfestet plan i løpet av 2022 for å tette 

inntektsgapet mellom bønder og andre grupper i samfunnet. Inntektsgapet skal tettes uavhengig av 

bruksstørrelse, produksjon og landsdel.  

Dette er en oppfølging av en tilhørende formulering fra Hurdalsplattformen.  

Ved det kommende lønnsoppgjøret med eksempelvis LO og NHO, legges det frem et felles 

tallmateriale fra Teknisk Beregningsutvalg (TBU) for kalenderåret 2022. Forhandlingsresultatet blir 

bestandig beregnet som lønnsvekst per time eller årsverk for inneværende kalenderår.  

Det ligger an til at årets frontfagoppgjør mellom Fellesforbundet og Norsk Industri ikke blir noe 

samordna oppgjør, og dermed bare vil omfatte tradisjonelle lønnskrav.  

Parallellen til Teknisk Beregningsutvalg er Budsjettnemda for Jordbruket. Buskerud Senterparti 

mener årets jordbruksforhandlinger må gjelde samme kalenderår som de ordinære lønnsoppgjøra. 

Altså: 2022. Kostnadsdekning og inntektsøkning må derfor utbetales til gårdbruker i kalenderåret 

2022.  

Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum, lovde i valgkampen at inntekstjamstilling for 

jordbruket med andre grupper skulle skje i løpet av 4-6 år. På bakgrunn av dagens kritiske situasjon 

med stor økonomisk usikkerhet i næringa jf. Bondeopprøret, mener Buskerud Senterparti at ¼ av 

inntektsgapet per årsverk må dekkes ved årets jordbruksoppgjør.  

I henhold til Driftsgranskningene for 2020, var familiens arbeidsfortjeneste på rasjonelt drevne 

gårdsbruk på om lag 250 000 kroner per årsverk, ved en kalkulasjonsrente på 2%. Når vi veit hva 

gjennomsnittlig inntekt per årsverk er for andre grupper (609 480 kroner. 2021.), skjønner vi hvilken 



 
 

 

enorm oppgave vi står overfor. Dette er imidlertid det helt avgjørende at partiet gjennomfører for å 

sikre tilliten til denne (arbeider- og bonde-)-regjeringa. I dagens ekstremt usikre beredskapsmessige 

situasjon er dette også noe som forbrukerne er enige i at regjeringa prioriterer.  

 

  



 
 

 

Senterpartiet vil vitalisere Buskerud fylke 
 

Buskerud Senterparti vil i fylkestingets møte 23. og 24. februar, oppleve en av våre største seire ved 

at Viken fylkeskommune blir historie og at Buskerud gjenoppstår med eget fylkesting fra og med 

01.01.2024.   

Buskerud Senterparti vil på en systematisk og seriøs måte ivareta de ansatte og levere gode 

tjenester i Viken fra dags dato til den nye fylkeskommunen er operativ.   

Det som nå er jobb nummer 1 for Buskerud Senterparti, med lokallag og fylkeslag, er å drøfte og 

avklare hva som skal være arbeidsoppgavene til fylkeskommunen, sett i forhold kommunene, 

statsforvalteren og regjeringens rolle.   

Som en hovedlinje kan vi si at fylkeskommunen skal være kommunenes samvirkelag. Altså at 

fylkeskommunene på en dynamisk måte skal ta opp i seg oppgaver som kommunene ikke ser det 

naturlig å utføre sjøl.   

Ut fra Senterpartiets verdigrunnlag er det naturlig at de skjønnsbaserte avgjørelsene som i dag fattes 

av Statsforvalteren legges til fylkeskommunen, i tråd med Hurdalsplattformens formuleringer. 

Likeledes er det nødvendig å gå gjennom alle samfunnsområder hvor kommunene har en rolle, og 

hvor fylkeskommunen kan bistå/utføre oppgaver slik at jobben gjøres rimeligst mulig og med best 

mulig kvalitet.   

Dette er et omfattende arbeid som ikke minst er viktig på helse, utdanning, barnevern, sosialsaker, 

samt tekniske oppgaver, eksempelvis brannvern og plansaker.   

Videre må en i dette arbeidet også gjennomgå overføring av statlige oppgaver til fylkeskommunen, 

men dette forutsetter nødvendig statlig finansiering og at oppgavene ikke omfatter saksområder 

som gjelder flere fylker, eksempelvis jernbane, universitet og flyplasser. Oppnevning av 

fylkestingsvalgte styrerepresentanter i helseforetakene er imidlertid en nødvendig systemendring 

for å sikre folkestyret og folkevalgt styring av våre sykehus.   

Buskerud Senterpartis årsmøte henstiller til det nye fylkesstyret å nedsette ei bredt sammensatt 

arbeidsgruppe som kan jobbe med disse spørsmålene, gjerne i samarbeid med Akershus Senterparti 

og Østfold Senterparti.   

Nå som vi får samsvar mellom stortingsvalgdistrikt og fylkestingsdistrikt, må vi fortsette dette 

arbeidet for å realisere vår fylkesmodell. Som den første institusjonen som må tilbake til Buskerud 

fylke er ny Statsforvalter for Buskerud. Dernest politimester for Buskerud Politidistrikt og NAV 

Buskerud.   

Med dagens kommunikasjonsteknologi som vi har erfart fordelene ved under pandemien, så er det 

naturlig at flere av disse kontorarbeidsplassene kan utvikle seg desentralisert i hele fylket.   

 

  



 
 

 

Prioritering av samfunnssikkerhets- og 
beredskapsarbeidet i kommunene 
 

Etter 8 år med borgerlig regjering kan man konstatere at mange kommuner har uløste 

sikkerhetsutfordringer i henhold til de lovpålagte oppgavene de skal utføre. For å kunne møte et 

komplekst og omskiftelig risiko- og trusselbilde er det nødvendig at kommunenes kompetanse og 

ressurser på området styrkes, og det haster med dette arbeidet. 

Sikkerhetsloven og sivilbeskyttelsesloven pålegger kommunen å jobbe systematisk og helhetlig med 

samfunnssikkerhetsarbeidet, på tvers av sektorer i kommunen. Plikten omfatter kommunen som 

myndighet innenfor sitt geografiske område, som virksomhet og som pådriver overfor andre aktører 

i lokalsamfunnet.  

Det er flere rapporter som har peket på sikkerhetsutfordringene i kommunene, men en ny rapport 

fra 28.08.2021 som ressursgruppe i Buskerud SP har utarbeidet på oppdrag fra fylkesstyret, viser 

detaljer som bekymrer. Rapporten hadde til oppgave å kartlegge kommunenes arbeid knyttet til 

digital sikkerhet, men gjennom undersøkelser hos flere kommuner viste det seg at det er 

utfordringer også med det helhetlige og overordnede sikkerhetsarbeidet. Ressursgruppen gikk også 

inn i data fra DSBs kommuneundersøkelse 2020 som på nasjonal plan viser at:  

• En tredjedel av norske kommuner sitter med 4 eller flere års gamle ROS-analyser  

• En tredjedel oppfyller ikke minimumskravene til ROS-analyse 

• Over halvparten oppfyller ikke minimumskravene til beredskapsplan 

• 40 % oppfyller ikke revisjonskravene 

• En tredjedel av kommunene har øvd på en ikke oppdatert beredskapsplan 

Rapporten viser også at kommunene som ble undersøkt har klare forventninger til staten, både når 

det gjelder implementering av sikkerhetsloven og kompetanse og ressurser innenfor digitalsikkerhet. 

De opplever det som utfordrende at det er opp til dem å definere hva som er et forsvarlig 

sikkerhetsnivå, når de ikke har verken kompetanse eller ressurser til å gjøre jobben som kreves. 

Rapporten konkluderer med at: 

• Kommunene etterlever deler av de lovpålagte kravene innenfor samfunnssikkerhet, men det 

er mangler i det helhetlige og systematiske sikkerhetsarbeidet, der IKT-sikkerhet inngår som 

en bestanddel. Disse manglene kommer til uttrykk gjennom manglende sammenhenger 

mellom de ulike leddene i beredskapskjeden, og manglende rutiner for revidering og 

fornying/utvikling av ROS-analyser, beredskapsplaner og øvelser. 

• Sikkerhetsloven er krevende for kommunen å etterleve, og det er svært krevende å skaffe 

seg tilstrekkelig kompetanse for å gjøre analyser og vurderinger som grunnlag for planer og 

tiltak innenfor digital sikkerhet.  

Rapporten viser at det ikke er realistisk å tro at alle kommuner kan etterleve kravene i 

sivilbeskyttelsesloven og sikkerhetsloven med forskrifter. Strategiske valg er derfor nødvendig: 



 
 

 

• Enten må man erkjenne at det vil være hull og svakheter i kommunenes sikkerhetsarbeid, og 

akseptere den samfunnsrisikoen dette innebærer. Da må man i så fall leve med at kritiske 

samfunnsfunksjoner kan bli borte, med de konsekvenser dette innebærer. 

• Eller må både stat og kommune samles om et felles løft på dette viktige område.  

Hole SP ber fylkesårsmøte vedta følgende: 

1) Staten sørger for ordninger og incentiver som sikrer at kommunene tilegner seg nødvendig 

kompetanse og ressurser for å ivareta de lovpålagte samfunnssikkerhetsoppgavene. 

 

2) Regjeringen vurderer å endre innretning på nasjonale sikkerhets- og 

beredskapsmyndigheter, slik at de i større grad blir en leverandør av digital ekspertise og 

digitale sikkerhetsløsninger til kommunene, i stedet for en passiv og «veiledende» 

byråkratisk institusjon. 

 

3) Kommunene pålegges å prioritere samfunnssikkerhet og beredskap som et strategisk 

satsingsområde, på lik linje med andre satsingsområder, og gjennomføre sikkerhetskultur og 

beredskapsevne i alle kommunale virksomheter og tjenester.  

 

4) Kommunene pålegges å styrke samarbeidet med de lokale, frivillige beredskapsaktørene og 

synliggjøre dette gjennom konkrete planer, avtaler og øvelsesomfang.  

 

 

 

  



 
 

 

Ungdom, utdanning og yrkesliv 
 

Det er i dag mange ungdommer som faller utenfor arbeidslivet. En del av disse ungdommene har 

fullført en yrkesfaglig linje i videregående skole, men får ikke læreplass. Andre har ikke fullverdig 

vitnemål fra yrkesfaglige linjer (kompetansebevis) eller de har ikke fullført grunnutdanning i noen 

fag. Denne gruppen utgjør viktig arbeidskraft som landet vårt trenger. Vi må derfor større grad legge 

til rette for at denne gruppen 

• Veiledes inn på en realistisk utdanning/opplæring etter ungdomsskolen. 

• Opplæringen må munne ut i at de er sikret jobb når opplæringen er fullført.  

Et eksempel på en vellykket satsing på denne gruppen ungdommer er «prosjektet i Vikersund 

Hoppsenter» - en kompetansegivende opplæring innenfor anleggsbransjen som har gitt gode 

resultater. I hoppbakkeprosjektet i Vikersund Hoppsenter i Modum har fylkeskommunen de fire siste 

årene samarbeidet med Stiftelsen Vikersund Hoppsenter, Buskerud videregående 

skole, BetonmastHæhre, UngInvest AIB, NAV Modum, Tess og KIWI. Vi må jobbe for å utvikle 

tilsvarende kompetansegivende prosjekter innenfor (stor-)kjøkkendrift og renhold. UngInvest og de 

videregående skolene vil være viktig samarbeidspartnere. Kommunene må ta initiativ til å lage 

avtaler om arbeidsplasser for denne gruppen – både innenfor egen organisasjon og med private 

bedrifter. 

https://viken.no/aktuelt/arkivnyheter/per-bergerud-det-er-bare-a-ta-av-seg-hatten-for-

skoleprosjektet-i-vikersundbakken.59398.aspx 

https://viken.no/unginvest/om-unginvest/vare-avdelinger/midtfylket/ 

Sp skal være pådriver for at det i flere kommuner opprettes tilsvarende tilbud. 

 

 

  

https://vikersund.no/
https://viken.no/aktuelt/arkivnyheter/per-bergerud-det-er-bare-a-ta-av-seg-hatten-for-skoleprosjektet-i-vikersundbakken.59398.aspx
https://viken.no/aktuelt/arkivnyheter/per-bergerud-det-er-bare-a-ta-av-seg-hatten-for-skoleprosjektet-i-vikersundbakken.59398.aspx
https://viken.no/unginvest/om-unginvest/vare-avdelinger/midtfylket/


 
 

 

Gi alle studenter og midlertidig ansatte full rett til 
permisjon! 
 

Norge blir regnet for å være et av de beste landene å få barn i. De fleste foreldre har krav på ett års 

permisjon med full lønn dersom de får barn. Problemet er at flere grupper havner utenfor denne 

ordningen. Mange studenter står uten permisjonsrettigheter dersom de blir gravide i studietiden, 

vikarer kan risikere å stå uten permisjonsrettigheter og far/medmor taper permisjonsrettigheter 

dersom mor jobber deltid. Med økte krav til omstilling og høyere utdanning bekymrer vi oss for at 

stadig flere havner i disse kategoriene.  

Samtidig vet vi at mange gravide opplever diskriminering i arbeidslivet, til tross for at dette er 

forbudt. At foreldrepenger for yrkesaktive stort sett er basert på snittinntekt de siste 3 månedene 

før fødsel gjør dette enda mer problematisk. Å bli gravid som tilkallingsvikar eller i perioden mellom 

jobb og studier kan derfor oppleves som en dobbel belastning – man har ikke rett til permisjon, og 

opplever økt sjanse for å bli stående utenfor arbeidslivet.  

I et land hvor vi ønsker å tilrettelegge for at flere skal få barn, mener vi at denne situasjonen er 

uholdbar. Dersom vi ønsker reell likestilling må vi sikre at disse gruppene har gode 

permisjonsordninger.  

Buskerud Sp vil derfor: 

- Sikre at alle studenter som får barn i studietiden eller inntil 7 måneder etter avsluttende 

eksamen får foreldrestipend og barnestipend fra Lånekassen 

- Styrke arbeidet mot diskriminering av gravide og småbarnsforeldre  

- Øke foreldre- og barnestipendet for studenter 

- Gi yrkesaktive mulighet til å få foreldrepermisjon basert på snittlønn de siste månedene før 

svangerskap dersom svangerskapet har gitt redusert inntekt 

- Sikre at far/medmor får fulle permisjonsrettigheter ved å fjerne aktivitetsplikten.  

- Sikre alle vikarers rett til svangerskapspenger ved behov 

- Gi studenter som venter barn og skal inn i yrkeslivet unntak fra kravet om yrkesaktivitet 6 av 

de 10 siste månedene og lønn på minst 0,5 G før fødsel ved permisjon 

 

 

  



 
 

 

Matproduksjon og Mercosur avtalen 
 

I Sps stortingsprogram står det at me vil "bidra til at Norge seier "nei" til Mercosur-avtala og andre 

liknande avtaler som kan utfordre norsk matproduksjon." Dette fann også gehør i Hurdalsplattforma. 

Her heiter det mellom anna, sitat: «Regjeringa skal:  

• Arbeide for at regionale og flernasjonale handelsavtaler sikrer grunnleggende standarder, 

klima- og miljøhensyn og arbeidstakerrettigheter, basert på den internasjonale 

arbeidsorganisasjonen ILOs kjernekonvensjoner, som også kan bygges inn i globale 

handelsavtaler i regi av WTO. 

• Sikre gjennomføring av ILOs kjernekonvensjoner. 

• Arbeide for at handels- og investeringsavtaler ivaretar det nasjonale og lokale folkestyret, og 

råderetten over naturressursene.» Sitat slutt.  

Å beskytte eigen matproduksjon er ein viktig ting. Noko meir er det å syte for at den ein inngår 

avtalar med respekterer internasjonale menneskerettar og klimamål. Den største økonomien i 

Mercosur er Brasil. Mange kjenner til Jair Bolsonaros manglande respekt for urfolk, bønder og 

arbeidarar og korleis han har lagt til rette for at rasering av brasiliansk regnskog stadig når nye 

høgder 

Det er difor svært uroande når me ser at næringsminister Vestre sår tvil om den klare og prinsipielle 

linja SP skal gi konkrete utslag i regjeringsarbeidet. I eit intervju i Nationen er svara til Vestre så vage 

og tvetydige at ein skjønar at noko me trudde var sikkert og uomtvisteleg i verdisynet me deler med 

Arbeiderpartiet kanskje ikkje er det likevel. Vestre gir uttrykk for at han er svært uroa for situasjonen 

i Amazonas og for rettane til urfolk i Brasil. Næringsministeren seier vidare at dette også er ein 

trussel mot klimaarbeidet, men at det er mange måtar å påverke på, og at, sitat; «Gjennom handel 

og auka samkvem kan ein også få større sjanse til påverke.» Eg tenkjer, for å setje det på spissen; at 

om du fyrst har kjøpt eit parti med biff produsert på nedbrent regnskog, har ein eit litt dårleg 

utgangspunkt for ein dialog i etterkant rundt at det er forkasteleg å produsere mat på denne måten.  

Spist er spist, brent er brent.. 

Når det gjeld kjøt gir FAO-rapporten «Tackling climate change through livestock», oss relevant 

informasjon som fortel at ein kjøttproduksjon ikkje nødvendigvis er samanliknbar med ein annan. 

Når dei som vil ha ei lettvinn framstilling av klimautfordringane fordømmer alt kjøt som 

klimafiendtleg utan å bry seg med nyansane kjem ein fort inn på feil spor i høve å finne gode, 

heilskaplege løysingar. Rapporten dokumenterer at kjøt som blir produsert til dømes i Sør-Amerika 

har eit klimaavtrykk på over 70kg CO2-ekvivalentar pr. kg kjøt, mot det globale snittet på 46 kg, eller 

det norske, på 17 kg CO2-ekvivalentar pr. kg kjøt. Målingane tar med effekten av 

arealbruksendringar, inkl. fôring med soya, medan transport av kjøtt som blir eksportert faktisk kjem 

i tillegg! Om Mercosur-avtala vert underteikna vil det altså bli lagt ytterlegare til rette for at norske 

forbrukarar skal kunne gå i butikken og kjøpe biff frå dette vulgære svedjebruket. Og når vitnemål 

fortel om at denne importen i tillegg skjer på bekostning av småbønder og urfolk blir det avgjerande 

viktig å sende ei sterk oppmoding til våre folk i regjeringa om at avtala ikkje kan underteiknast slik 

den føreligg.  



 
 

 

 

Dette synet er ikkje kontroversielt, og både Senterungdommen og eigne stortingsrepresentantar har 

vore tydelege på at avtala som den førre regjeringa utarbeidde ikkje kan underskrivast. Ei heil 

samling av orienterte og engasjerte organisasjonar deler også dette synet med oss. Desse har over 

tid peika på mange trekk ved avtala som gjer at den må reforhandlast eller forkastast, slik at 

handelen den omhandlar forpliktar seg til å halde ein akseptabel standard når det kjem til 

menneskerettar og bærekraftsmål i høve klima. Med oss på laget er mellom andre Attac Norge, 

Changemaker Norge, Framtiden i våre hender, Greenpeace, Handelskampanjen, Latin-

Amerikagruppene i Noreg, Natur og ungdom, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Regnskogfondet og 

Spire. Her er det også organisasjonar som SP i ein del andre saker er usamde med, men eg trur me vil 

vera tent med å vera tydeleg og konsekvent her, då eg trur det kan kome mange andre liknande 

saker, der avtaletekstar i effekt fører til ei forvitring av demokratiet, ikkje berre i dei landa ein måtte 

inngå avtalene med, men også i Norge.  

 

Ei anna utfordring i så måte er hemmeleghaldet som pregar arbeidet med slike handelsavtaler, så 

også med denne. Mandatutforming og forhandlingar foregår i stengte rom, så folkevalde, 

sivilsamfunn, fagrørsler eller representantar frå marginaliserte grupper får ikkje innsyn i dei 

vurderingane som vert gjort, eller det ferdige avtaleutkastet slik det føreligg. Dei einaste som blir 

gjeve innsynsrett og deltaking i prosessen er interesseorganisasjonene til næringslivet. 

 

Om Norge ynskjer å vera en pådrivar for naturmangfold og oppnåing av bærekraftsmåla til FN må SP 

gi eit tydeleg signal om å ta standpunktet vårt om Mercosur-avtala på alvor. Så lenge avtaler vert 

forhandla fram i hemmelegheit utan demokratisk kontroll og medverknad, vil det vera umogeleg å få 

på plass eit rettferdig og økologisk bærekraftig globalt handelssystem.  

 

Buskerud SP meiner difor at regjeringa ikkje kan inngå avtala med Mercosur-landa før følgjande 

krava vert innfridd: 

1. Den kritiske avskogings- og miljøsituasjonen i Brasil er under kontroll gjennom eit 

truverdig rammeverk som også sikrar rettane til urfolk og bærekraftig matproduksjon. 

2. Bærekraft og menneskerettar er overordna for avtala. Kapittelet som omhandlar 

bærekraft må vera forpliktande, og andre delar av avtala kan ikkje undergrave 

bestemmingar som skal sikre bærekraft og menneskerettar. 

 

 

  



 
 

 

Sats på havvind 
 

BSP støtter regjeringens satsing på havvind og mener det kan bidra til å skaffe nok kraft til det 

grønne skifte. Regningen for bygging av havvind skal ikke betales av norske forbrukere og 

fastlandsindustrien. Ekstrakostnadene for etablering av havvind skal betales av oljenæringen. 

Kraftforbruket til oljenæringen (elektrifisering av sokkelen) er i samme størrelsesorden som planlagt 

havvind vil produsere. Det er derfor rimelig at oljenæringen bidrar til å dekke 

ekstrakostnadene(subsidiene) som trengs for å etablere havvind. Da får vi både elektrifisert 

sokkelen, vi unngår å skape ubalanse i det innenlandske kraftmarked og vi får på plass en 

havvindindustri som skaper nye arbeidsplasser uten å belaste norske forbrukere.  

 

Områder for utbygging av havvind, må godkjennes av havforskningsinstituttet, for å unngå å ramme 

viktige gyteområder for fisk og viktige fugletrekk. 

Det må tas i bruk teknologi som ikke forurenser havet, gjennom f.eks. avskaling og avising. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

Nei til statlig styre av Norsk Rikstoto 
 

Hestesporten i Norge er en viktig distriktsnæring med stort potensial for økt omsetning, flere 

arbeidsplasser og verdiskapning, med de store ringvirkningene dette skaper for de ulike aktørene og 

leverandørene som nyter godt av at det finnes stabile og solide aktører som står for den daglige 

driften innen alle de ulike grenene av hestesporten i landet. I tillegg kan hesten bidra til å møte 

demografiutfordringene Norge står over. Hesten passer best i bygdene og kan derfor få flere til å 

flytte ut fra byen for å skape arbeidsplasser og kunne leve ut drømmen om å bo på et småbruk og 

opprettholde bosetting i hele landet.  

 

Svensk travsport har bearbeidet og videreutviklet hesten som nærings-, distrikts-, og sosialpolitisk 

virkemiddel og har med det oppnådd en tidobling av omsetningen i forhold til det som norsk 

hestesport for tiden er i stand til å produsere. De nyeste tallene viser at verdiskapningen i 

hestesporten i Norge er anslått til 7,4 mrd. NOK, mens det i Sverige er anslått en verdiskapning på 72 

mrd. SEK. Dette viser at Norge bør kunne øke verdiskapningen til 35 mrd. NOK, om det er politisk 

vilje til å tilrettelegge for denne veksten.  

 

Stiftelsen Norsk Rikstoto (NR) har som formål å bidra til å styrke hestesporten, hesteholdet og 

genbevaring. Trav- og galopphestene er de som kanaliserer på alle overføringer fra totospill til 

formålet, og spill på hest er derfor en viktig økonomisk bærebjelke for hele heste Norge i tillegg til å 

sikre NRs samfunnsoppdrag som innebærer høy grad av ansvarlighet. 

Den nye spilloven ligger nå til behandling i Stortinget med forslag fra tidligere regjering om statlig 

flertall i stiftelsens styre, og statlig instruksjonsmyndighet overfor styrets medlemmer. Dette er i 

realiteten et forslag om ekspropriasjon av Stiftelsen NR og dens verdier fra statens side og er ikke en 

politikk Senterpartiet kan være med på å fronte. De juridiske og økonomiske konsekvensene av en 

slik ekspropriasjon er heller ikke belyst i lovforslaget og har med dette skapt stor uro i hestesporten 

og næringen.  

 

Spill på hest er den beste forutsetningen landet har for å opprettholde de fleste grenene innen 

hestesporten og ikke minst for å styrke norsk oppdrett og avl med stadig bedre individer. Forslaget 

til statlig styre i NR vil ikke bidra til å styrke kanaliseringen eller øke ansvarligheten og kontrollen 

med spill på hest og vil heller ikke kunne styrke hesten sportslig eller næringsmessig.  

 

Buskerud Senterparti ber Senterpartiet om å arbeide for å skape de beste forutsetningene for 

hestesporten ved å kjempe mot statlig overtakelse av Norsk Rikstoto og styret og med det sette 

hesten, utøverne, næringen og norsk kultur foran en statlig styrt drift. Senterpartiet vil sikre 

rammevilkåra til det beste for heste Norge i tett samarbeid med aktørene i sporten.  

 

 

 

 

 


