
Resolusjon 11 1 

Levende lokalsamfunn for fremtiden 2 

Regjeringen foreslår en videreføring av den nyliberalistiske sentraliseringspolitikken som flertallet av 3 
det norske folk sa nei til i kommunevalget 2019. Den mener at det aldri har gått så bra som nå i 4 
distriktene. Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland sa til NRK 18. oktober 2019: «De 5 
som tror at dette er en melding med masse tiltak og millioner blir veldig skuffet.»  6 

Regjeringen ønsker små forskjeller mellom folk, men ønsket mangler virkemidler. Avgifter som 7 
rammer økonomisk svake, økes, offentlige utgifter skal reduseres og det skal bli lavere skatt for nye 8 
bedrifter som etablerer seg i distriktene. Der er det både få arbeidsplasser og samtidig mangel på 9 
arbeidskraft.  For å få unge til å velge å flytte til distriktene., vil Regjeringen nedsette to utvalg. Det 10 
ene utvalget skal se på næringslivets betydning for bærekraftige lokalsamfunn. Det andre utvalget 11 
skal se på de utfordringene distriktene står overfor med en stadig aldrende befolkning. Dessuten skal 12 
det opprettes et «Ungdomspanel» som skal komme med gode forslag til Regjeringen.  13 

Utover dette heter det at: «Regjeringen vil bidra til at frivilligheten vokser fram nedenfra, friere fra 14 
politisk styring og med utvikling på egne premisser.» 15 

Kommunesammenslåing skal videreføres og omfatte flere kommuner. En begrunnelse er styrking av 16 
fagmiljøene, men likevel er Regjeringen positiv til sammenslåing av universiteter og høgskoler og 17 
hevder eksempelvis at nedlegging av Høgskolen i Nesna vil styrke lærerutdanningstilbudet i nord. 18 
Politireformen med det ironiske navnet «Politi nær deg» hevdes å ha vært nødvendig. Det er også 19 
den kommende postreformen, med redusert postdistribusjon og kjøp av kommersiell avisdistribusjon 20 
3 dager i uken i distriktene.  21 

Vi ønsker økt statlig satsing på landsdekkende bredbånd, en styrking av distriktshøgskolene for 22 
kompetanseutvikling, utdannings- og videreutdanningsmuligheter i distriktene, en avvikling av 23 
dagens fiskekvoter som nekter kystfolket tilgang til fisken i havet, økt satsing på delt fagkompetanse 24 
mellom små kommuner og økt statlig subsidiering av kollektivtrafikk. 25 

Vi ønsker ikke kommunesammenslåinger mot lokalbefolkningens ønsker, «nærpolitireformen», den 26 
kommende postreformen, drosje reformen og annen offentlig sparing på bekostning av befolkningen i 27 
distriktene. Vi ønsker heller ikke økte avgifter som rammer de økonomisk svake hardest eller 28 
subsidiering av elbiler utenfor de største byene. 29 

Oslo Senterparti ønsker: 30 

• fokus på tjenester nær folk, bedre lokaldemokrati og økonomisk forankring av lokale 31 
ressurser 32 

 33 


