
Senterpartiet vil ha eit styrka heimevern! 

Årsmøtet i Senterpartiet i Rogaland ber Regjering og Storting om å stansa nedbygginga av 
Heimevernet. I Forsvarsplanen ligg det inne ein mannskapsreduksjon frå 42000 til 35000 og avvikling 
av sjø-heimevernet. For HV08 Rogaland og Agder er mannskapsreduksjonen på 2600, ned frå dagens 
6300 – noko som utgjer 43 % av HV08s områdestruktur. 

Konsekvensene av kutta kan bli katastrofale – for landet og særlig for Rogaland og Agderfylka. 
Heimevernet utgjer hovuddelen av Norges førstelinjeforsvar. 7 av 10 soldatar har HV-merket og 
reagerer raskt lokalt i heile landet ved kriser. Med den reduksjonen som er foreslått vil det i ein 
nasjonal krisesituasjon ikkje vere nok mannskap til å stille opp for landet. Bistand til sikring av kritisk 
infrastruktur innan elforsyning, samferdsel, tele/data, industri, olje- og gass og sjukehus vil bli 
betydelig svekka, med dei konsekvensar det vil kunne få for innbyggarane og vår forsvarsevne. 

Senterpartiet meiner det er behov for ei styrking av Heimevernet, og vil ha eit styrka heimevern og 
ikkje eit svekka, slik Regjering og Storting no legg opp til. Årsmøtet i Rogaland Senterparti ber 
Regjering og Storting om å avvise kutta i Heimevernet. 

 

 

Til kamp mot antibiotika i maten.  

25.000 mennesker dør på grunn av antibiotikaresistente bakterier i EU hvert år, og like mange i USA. 

Størsteparten av verdens antibiotikaforbruk brukes til matproduksjon, og den er ventet å øke med 

70% innen 2030. FAO oppgir økende etterspørsel etter billig kjøtt og økende overgang til 

industrijordbruk som hovedårsak til det.  

I Norge har derimot medisinforbruket til matproduksjonen sunket kraftig over flere år, og er nå blant 

det laveste i Europa. Norge har verdens beste dyrehelse, men kjemper med ryggen mot veggen mot 

bakteriesmitte fra land med lavere krav til dyrevelferd og antibiotikaforbruk.  

Rogaland Senterparti ser med stor bekymring på at folkehelsa vår skal ødelegges, fordi andre land 

betrakter det som lønnsomt og konsekvensfritt å nedprioritere dyrevelferd og sykdomsforebygging.  

Rogaland Senterparti vil  

- Arbeide for et internasjonalt forbud av antibiotika til vekstfremmende formål og for et 

internasjonalt forbud mot gruppebehandling med antibiotika.                

- Arbeide for at produsenter utestenges fra det norske markedet dersom de ikke kan oppfylle 

samme kravene til dyrevelferd og dokumentere antibiotikaforbruk i nærheten av norsk 

snittnivå eller lavere.  

 

 

 



Eg er god nok!  

I dagens samfunn er det alt for mange av oss som går rundt med negative tankar om oss sjølve. Det 

er alltid noko me ser på som feil med kroppane våres. Og ungdommen likeså. Det er mange som står 

opp om morgonen slitne av livet, ikkje klar for å gå på skulen for berre å bli mobba, eller for å i det 

heile tatt å stå opp.  

Dagens skule inneber eit økt fokus på kroppsleg helse, og seksualundervisning. I prinsippet hjelper 

desse faga elevar med å ta vare på si fysiske helse, og lærer seg sjølv å kjenne kroppsleg. Det skulene, 

og elevene manglar er å lære om si eiga psykiske helse. Me må ta inn over oss at å ha psykiske 

vanskar er en verkelegheit som må tas på alvor, og som det går å hjelpe barn og ungdom gjennom.  

Det er sett på som det viktigaste helseproblemet barn og unge har, og omtrent 7-8 % av barn mellom 

3-18 år lider av en psykisk lidelse som må behandlast. Hos heile befolkninga vil det vere rundt 

halvparten av oss som har hatt, har nå, eller får ein form for psykisk lidelse.  

Det å ha tilgang på helsesøster frå 9-13 en dag i veka, og helsestasjon to timer i veka er ikkje nok. 

Mange som sliter vet ikkje sjølv at dei har det fælt med seg sjølv, og viss me kan hjelpe desse barn og 

unge med å lære om si eiga psykisk helse er det verdt investeringane som vil komme med det.  

• Senterpartiet ynskjer å arbeide mot det mål å få psykisk helse inn i skolen på lik linje som 

seksualundervisninga, og å aktivt gå inn for å få inn eit punkt i læreplanen om at ungdommen 

skal kunne litt om psykisk helse.  

• Senterpartiet ynskjer at ein del av fysisk helsefaget handla om å læra om psykisk helse, 

korleis ho verker, korleis me kan hjelpa andre, korleis me kan varta fornøgde med oss sjølv.  

 

Matjord og korn – Et beredskapshensyn. 

Stortinget har vedtatt nasjonalt jordvernmål om at den årlige nedbyggingen av dyrka jord må være 

under 4000 dekar. Matfylket Rogaland bygger årlig ned 1300 dekar dyrka jord. Rogaland har om lag 1 

mill dekar jordbruksareal, 10 % av jordbruksarealet i Norge.  

Jordvern er viktig næringspolitikk. Egen matproduksjon i hele landet er avgjørende for matberedskap, 

selvforsyning og for trygg mat til innbyggerne. Klimaendringer og mer ekstremvær påvirker den 

globale matproduksjon og gjør Norge sårbar dersom den nasjonale matproduksjonen ikke er god 

nok. Verdenssituasjonen forandrer seg stadig og i løpet av de siste årene har endringene i verden økt 

mer enn på lenge. Skulle en nødsituasjon oppstå er det helt nødvendig å ha reserver med mat som 

man kan støtte oss på hvis importen av mat skulle stoppe.  

I dag blir kornlagrene og matreservene nedprioritert på grunn av at regjeringen holder seg til de 

rapportene som sier at trusselen for importstopp eller krig er lav. Dog kan dette trusselbildet raskt 

endre seg og da er det viktig å ha korn på lager.  

En nødsituasjon trenger heller ikke å være krig, men også i situasjoner som ekstremvær.  

– Rogaland må innen 2020 redusere sin årlige nedbygging av dyrka jord til maks 400 dekar.  

– Senterpartiet i Rogaland mener at kornlagrene er en viktig del av Norges beredskap og 

viktig for å sikre at befolkningen skal ha noe å leve av under en nød eller krisesituasjon.  



 

Sunn og god skulemat.  

Når samfunnet endrar seg, må også skulen endra seg og tilpassa seg den kvardagen elevane våre har. 

Rogaland Senterparti meiner at ein må setja større fokus på at alle elevane får i seg sunn mat i løpet 

av skuledagen. Fleire skular og kommunar prøver i desse dagar ut ulike ordningar.  

For Rogaland Senterparti er det viktig at desse forsøka blir evaluert og at ein kan få til ordningar med 

mat på alle skulane.  

 

 

 

Plast - en stor last!  

Rogaland Senterparti ønsker økt bruk og tiltak innen tre og skog industri som gir mindre utslipp av 

mikroplast i naturen. Rogaland Senterparti ønsker en økning av forskning og tiltak knyttet til 

utvinning av nanocellulose, også kalt mikrofibrillert cellulose (MFC). 

Vi mener MFC kan være løsningen på mikro plast utslippa i norsk sjø og natur. Vi mener bruk av 

nedbrytbar plast som mat emballasje må stå høgt på dagsorden. Rogaland Senterparti ønsker en 

storsatsing på forskning av biobasert underlag på norske kunstgressbaner.  

Innen 2050 kan havet bestå av like store mengder plast som fisk. Det antas at over en million sjøfugl 

og rundt 100 000 marine sjødyr dør årlig av plastsøppel ifølge WWF. Norge må være med på å stanse 

denne utviklingen ved å redusere bruken av ikke nedbrytbar plast.  

Senterpartiet vil gå inn for en styrt avvikling av ikke nedbrytbare plastposer i dagligvare og 

detaljhandel.  

 

 

 

 

 

 



Vertskommunar for kraftverk må få sin rettsmessige 

del av verdien av kraftproduksjonen. 

Vertskommunane vert kompensert for å stilla sine naturressursar til rådvelde for storsamfunnet ved:  

• Eigedomskatt på verk og bruk. 

• Rett til å kjøpa ein fastsett mengde kraft til fastsett pris (konsesjonskraft). 

• Konsesjonsavgifter. 

• Naturressursskatt (inngår i inntektsutjamningssystemet). 

Når det gjeld eiendomsskatt på vasskraftanlegg, er det to viktige faktorer i beregninga av 

marknadsverdien (eigendomsskattegrunnlaget) av anlegget; kraftpris dei siste 5 åra og den renta 

som vert nytta når noverdien av framtidige inntekter vert fastset, kapitaliseringsrenta. Det enorme 

fallet i den berekna marknadsverdien frå 2015 til 2016, skuldast lågare kraftpris, mens 

kapitaliseringsrenta har stått fast siden 2011 på 4,5%. Låge kraftprisar og høg kapitaliseringsrente 

gjev lågare eigedomsskatt. Eigedomsskatt som vert nytta til velferd i kommunane.  

Rogaland Senterparti vil arbeida for at kapitaliseringsrenta som er tenkt nytta for 2017, vert senka 

slik at den berekna marknadsverdien for vasskrafta gjev eit riktigere uttrykk for den faktiske 

marknadsverdien. Kapitaliseringsrenta vil då være ca. 3%.  

 

 

 

Fremtidsrettet godstransport på kjøl, bra for miljøet. 

Senterpartiet skal arbeide aktivt for å få ned de nasjonale klimautslippene.  

Det er store klimagevinster å hente ved å overføre godsfrakt fra vei til sjø (DNV GL rap.nr.2016-460). 

Norge har en komplett maritim næringsklynge der hele transportkjeden er representert. Rederier, 

havner og verft må i mye større grad understøttes for å utvikle og legge til rette for bruk av ny 

teknologi.  

Senterpartiet vil aktivt støtte arbeidet med utvikling av nye fremdriftssystemer av type hybride 

løsninger, batterifisering og elektrifisering av miljøvennlige og moderne skip.  

Senterpartiet vil bidra til at den maritime næringsklyngen i Norge skal være en dynamisk dra kraft 

helt i spissen for det grønne skiftet for å redusere klimautslippene fra transportbransjen. 

 

 

 



Fibertilgang til Europa gir nye arbeidsplasser. 

Datasenter er kraftkrevende industri, og i Norge kan vi drive datasenter med ren energi fra vannkraft, 

«Grønne datasenter».  

Utviklingen av denne næringen kan medføre mange nye arbeidsplasser, spesielt i distriktene. Dersom 

vi skal kunne selge denne tjenesten fra datasenter i Norge til Europa, er vi avhengig av tilstrekkelig 

fiberkapasitet.  

Senterpartiet vil arbeide for utbygging av fiberkapasitet til Europa.  

 

 

 

Rogaland Senterparti vil endra dagens 

omsetningsordning for mjølkekvoter. 

Ordninga med kjøp og slag av mjølkekvoter som den fungerer i dag er utarmende for den aktive 

mjølkebonden. Store summar vert omfordelt fra bønder som enten er på vei ut av næringa eller som 

legg ned mjølkeproduksjonen for å starta med anna drift på garden.  

Årsmøtet i Rogaland Senterparti meiner dette er feil. Mjølkekvoter er ein produksjonsrett som ein i 

utgangspunktet fekk tildelt og ikkje er noko ein har betalt for. Mjølkekvotane har i ettertid blitt 

kapitalisert gjennom kjøp og salg og gardsoverdragingar, men me meiner at ein produksjonsrett må 

tilhøyra den som er produsenten.  

Vi ynskjer ikkje å gjera noko med mjølkekvoteregionane på grunn av at det vil sentralisera 

mjølkeproduksjonen, og mest sannsynlig ikkje gjera så mykje med prisnivået på grunn av at 

produksjonskapasiteta er mykje større enn det samla utbudet av mjølkekvoter.  

Senterpartiet må arbeia for dei aktive mjølkebøndene, dei som vil satsa og som ser ei framtid i 

næringa.  

 

 

 

 

 

 



Likeverdige foreldre er best for barn. 

Senterpartiet vil ha en helhetlig familiepolitikk. Vi ser på familien som den grunnleggende sosiale 

enheten i samfunnet og mener at barns beste skal være hovedfokus.  

Senterpartiet ser det derfor som viktig å støtte opp under familien som institusjon, og vil styrke 

helsesøstertjenestene, helsestasjonens familiesentre og familievernkontorene slik at de kan bistå 

med å gjøre foreldrene til best mulige foreldre og forebygge samlivsbrudd.  

Ved samlivsbrudd anser Senterpartiet at foreldrene er jevnbyrdige og likeverdige overfor barna. 

Senterpartiet vil likestille foreldre juridisk ved samlivsbrudd. 

Senterpartiet ønsker videre at man endrer barneloven slik at lovpålagte meklinger i barnesaker som 

ikke omhandler vold eller overgrep økes fra minimum 1 time til minimum 4 timer. Det betyr at det 

ikke skal skrives ut meklingsattest før partene har møtt til 4 timers mekling hos en mekler. Et slikt 

forslag vil redusere konfliktnivået i barnesakene.  

 

 

 

Fradrag for fagforeningskontingent må økes til kr 

4.500,-. 

Det norske trepartssamarbeidet i arbeidslivet har vært avgjørende for velferdsstaten og et 

velfungerende arbeidsliv.  

Det norske arbeidsliv er under press. Andelen som er organisert i fagforening er i flere bransjer 

synkende. Sosial dumping og flere midlertidig ansatte utfordrer et trygt og produktivt arbeidsliv. 

Trygge ansatte er effektive og innovative ansatte.  

Betydningen av et velregulert arbeidsliv kan ikke overvurderes. Det avhenger av høy 

organisasjonsgrad. Skattefradraget for fagforeningskontingent ble økt fra kr 1.800,- til kr 3.850,- i 

perioden 2005-2013. Siden har summen stått stille.  

Skattefradraget for fagforeningskontingent må økes til kr 4500,- fra 01.01 2018. 


