
Forslag 
nr

Linje nr. Tittel Innstilling fra 
res.komite

Endringsforslag

Forslagsstiller

1 3 til 8 Stryk og erstatt Avvises Senterpartiet ønsker et samfunn med små forskjeller og full sysselsetting, der 
enkeltmennesker får mulighet til å realisere egne ambisjoner og leve gode liv. Vi vil ha 
tjenester nært folk og vil satse på beredskap, infrastruktur og utvikling i hele Norge. 
Landet  er i en Koronapandemi, og Senterpartiet er spesielt opptatt av å sikre 
arbeidsplasser, som er utsatt på grunn av pandemien.  Det er behov for en bred satsing i 
hele Norge for å legge grunnlaget for vekst og utvikling også etter at pandemien er over. 

Inderøy/Meråker
2 10 til 11 stryk og erstatt Avvises «Trøndelag Senterparti har som mål å sitte i regjering etter høstens valg, for å få 

gjennomført vår politikk som sikrer tjenester nært folk, satsing på vekst og utvikling i hele 
Norge». Inderøy/Meråker

3 11 Stryk for Redaksjonelt stryk ordet "for" slik at det blir "…der vi selv setter premisssene…" Åfjord
4 21-22 Stryk Avvises stryk etter komma, sett punktum etter ..hele landet. Inderøy/Meråker
5 22 Legg til Avvises Legg til «som til gjengjeld  har fordelen…» Heim Sp
6 23 Erstatt Avvises stryk «utnytte» erstatt med benytte. Inderøy/Meråker
7 25 Stryk og erstatt Vedtas stryk tankestrek og «for mange velger å flytte fra distriktene og det fødes for få barn» 

erstattes med: «med en befolkningsvekst i byer og tettsteder, og en 
befolkningsnedgang i distriktene, som fører til at det blir relativt flere eldre og færre 
unge i distriktene. Inderøy/Meråker

8 26 Endre Redaksjonelt siste setning endres til, «I lengden er ikke dette bærekraftig, og dette skaper 
utfordringer for både bygd og by». Inderøy/Meråker

9 30 Stryk og erstatt Avvises stryk «høyere» erstattes med «mere» 
Inderøy/Meråker

10 35 Stryk og erstatt Avvises Stryk «Et bedre boligmarked også utover i landet» erstatt med «Et bedre boligmarked i 
hele landet» Inderøy/Meråker

11 35 Stryk og erstatt Redaksjonelt Stryk Boligen er vårt viktigste investeringsobjekt..» erstattes med «For mange er boligen 
det viktigste investeringsobjektet gjennom livet» Inderøy/Meråker

Resolusjon 1



12 37-41 Stryk og erstatt Avvises for 
nr13

«Vi trenger derfor tiltak og regelendringer som kan redusere byggekostnadene» erstatt 
med «Senterpartiet støtter Normann utvalgets vurdering, og anbefaler at Husbankens 
tapsavsetning utvides, for å sikre at en større andel lån tildeles folk i distriktet. 
Senterpartiet i Trøndelag støtter også utvalgets vurdering om å utrede forsøk med 
skattefritak for å stimulere markedet for utleieboliger i distriktene nærmere og vil 
gjennomføre dette». Inderøy/Meråker

13 37-38 Tillegg Vedtas Vi trenger derfor tiltak og regelendringer som kan redusere byggekostnadene, og støtter 
Normannutvalgets anbefalinger om en økt distriktspol.rolle for Husbanken

Resolusjonskom
14 42 Erstatt setning Redaksjonelt  "Alle må sikres bredbånd og mobildekning. I tillegg må fylkesveiene få et betydelig løft.» 

erstattes med: «Det er helt avgjørende for bolyst i distriktene at alle sikres bredbånd og 
mobildekning, samt at rasutsatte fylkesveier sikres og fylkesveiene generelt får et 
betydelig løft.» Åfjord

15 47 Stryk og erstatt Avvises Strykes, erstattes med «Norsk verdiskapning og eierskap av norske naturressurser skal 
sikres». Inderøy/Meråker

16 51 Stryk Avvises stryk «avgjørende» Inderøy/Meråker
17 63 Stryk Avvises stryk resten av setningen etter «…statlig vern». Inderøy/Meråker
18 65 Tillegg Vedtas ekstra setning etter første punktum; «Det krever en økt satsing på landbruket, og 

spesielt distriktsjordbruket, for å sikre produksjon på vårt begrensede jordbruksareal». 
Inderøy/Meråker

19 67 Tillegg Vedtas naturressurser skal bli igjen lokalt. Spesielt innenfor vindkraft, mineraler og oppdrett av 
laks er det Verdal Sp

20 67 Tillegg Avvises for nr 
19

 tillegg settes inn bak ….vindkraft; «mineralressurser»
Inderøy/Meråker

21 68 Tillegg Avvises for nr 
18

 tilleggsforslag etter første punktum: De ressursene vi allerede har må forvaltes på en 
best mulig måte. Matjord, utmarksbeite og produktiv skog må ivaretas for framtiden, og 
jordvernet må styrkes ytterligere. Det må vurderes å løfte jordvernet til nasjonalt nivå"

Trondheim
22 67-68 Endre setning Avvvises Endre siste senting til: Spesielt innenfor vindkraft og oppdrett av laks er det behov for å 

sikre bedre mekanismer for dette og alle nye vindkraftprosjekter i Trøndelag stoppes.
Røros



23 79-81 Erstatt Redaksjonelt Nytt forslag til erstatning; Trøndelag Senterparti vil sikre norske lønns- og arbeidsvilkår i 
Norge gjennom et anstendig og regulert arbeidsliv der trepartssamarbeidet er et 
sentralt utgangspunkt. Inderøy/Meråker

24 82 Stryk og erstatt Avvises stryk fra «Formalkompetanse blir stadig viktigere, men alle kan ikke være 
universitetsutdannet..til og med linje 84. Erstattes med; «Trøndelag Senterparti ser 
behov for kompetanse på alle utdanningsnivå for å ivareta det offentliges og privat 
næringsliv sine behov for arbeidskraft, og ser spesielt behovet for fagarbeidere for å 
kunne bygge og videreutvikle hele Norge. Inderøy/Meråker

25 86 Endre Avvises Endres fra “ Arbeidsinnvandringen må derfor kontrolleres slik at den utfyller og støtter 
opp under et velfungerende, norsk arbeidsmarked. ” til: "Arbeidsinnvandringen må 
derfor kontrolleres slik at den utfyller og støtter opp under et velfungerende, norsk 
arbeidsmarked. Det må arbeides aktivt for å gjøre Norge mindre avhengig av 
utenlandsk arbeidskraft." Trondheim

26 90 -91 stryk Avvises strykes til og med …tjenestetilbud». Inderøy/Meråker
27 92 Stryk og erstatt Avvises  stryk «Skal folk bo…..» erstatt med «For at folk skal kunne ha en reell valgfrihet til å 

bosette seg der de ønsker det, må de føle seg trygge på at beredskapstjenestene er der 
når de trenger de».  Inderøy/Meråker

28 97 Endre setning Avvises «Trøndelag Senterparti vil sikre folkevalgt styring av tjenestetilbudene gjennom å ta fra 
helseforetak, politidirektorat og universiteter mulighet til selv å bestemme dette» endres 
til: «Trøndelag Senterparti vil sikre folkevalgt styring av tjenestetilbudene der aktører 
som helseforetak og universiteter kan komme med innspill».

Heim Sp
29 98 Endre Avvises  Fra siste punktum i linja og ut avsnittet, erstattes med: “Vi vil sikre videregående 

utdanning over hele landet ved å beholde fylkenes mulighet til å bestemme 
inntaksmodell.“ Trondheim

30 98 Stryk og erstatt Avvises Stryk fra «Vi vil sikre…..» og erstatt denne setningen med «Vi vil sikre videregående 
utdanning over hele landet ved å innføre nærskoleprinsippet som foretrukket 
inntaksmodell. Inderøy/Meråker

31 102 Endring Avvises kan resolusjonskomiteen endre til en mer samlet og presis overskrift? 😊😊 F.eks «Større 
kommunalt handlingsrom og lettere saksgang i forvaltningen». Inderøy/Meråker

32 112-117 Stryk Avvises Stryk hele avsnittet Inderøy/Meråker
33 119 Ny overskrift Avvises Overskrift: «byrde» foreslås strøket. Ny overskrift: Rettferdig fordeling ....osv Inderøy/Meråker



34 134-135 Stryk og erstatt Avvises  strykes og erstattes med; «Senterpartiet ønsker en kursendring som bygger på vekst og 
utvikling i hele landet med tjenester nært folk. Alle landets innbyggere må settes i stand 
til å være med på videre utvikling av Norge. Inderøy/Meråker

1 Forkast 
resolusjonen

Avvises Resolusjon nr 2, foreslås strøket. Innarbeid gjerne formuleringer om problematikken og 
evt løsninger i resolusjon nr 1. Inderøy/Meråker

2 139 Endring Vedtas Redusere grensehandelen! Verdal SP
3 139 Slett linje Avvises Ta vekk denne delen av overskrifta. Bedre å fokusere på det positive enn å dra fokuset 

over på at noe skal stoppes. Heim Sp
4 186 Nytt kulepunkt Avvises Trøndelag SP ønsker differensiert arbeidsgiveravgift og redusert moms for småskala 

produksjon. Heim Sp
5 165-173 Slett avsnitt Avvises Skal vi vurdere å fjerne dette avsnittet? Heim Sp
6 186 Nytt punkt Avvises Tollvesenet må få økt kapasitet til å håndheve tollbestemmelsene. Trondheim
7 187 Nytt kulepunkt Avvises «Det er et uutnyttet potensial innenfor dagens tollvern som må utnyttes».

Heim Sp

1 Forkast 
resolusjonen

Avvises Resolusjon nr 3, foreslås prinsipalt strøket. Subsidiært; Innled resolusjonen med linje 240 
– 243, stryk resten av teksten, og utdyp den gjerne videre med våre ambisjoner og 
løsninger i klimapolitikken. Inderøy/Meråker

2 188 Ny overskrift Avvises Endre overskrift til «Klima + energi = sant». Heim Sp
3 193 Stryk Avvises Strykningsforslag: “ingen, heller ikke” - (Flytting av industriell produksjon er gunstig for de 

som produksjonen blir flyttet til) Trondheim
4 214 Vedtas Endre linje «med god industriell spisskompetanse» og legg til ny setning «Slik skaper vi 

grønne, norske arbeidsplasser». Heim Sp

Resolusjon 2

Resolusjon 3



5 228 Nytt avsnitt Avvises Et lovende forskingsprosjekt under ledelse av SINTEF Ocean har pekt på industriell 
storskala taredyrking som grunnlag for raskt og effektivt produksjon av bioråstoff ved å 
trekke ut CO2  fra lufta. Det er beregnet at et dyrkingsareal på 18000 km2 utenfor 
sokkelen vil kunne ta opp all CO2-en som Norge slipper ut – hvert år. Tareproduksjon fra 
industrielle offshoreanlegg vil kunne gi uante mengder bioråstoff til produksjon av 
eksempelvis tredjegenerasjons biodrivstoff, mat og dyrefôr. Det vil bidra til 
arbeidsplasser, og til drivstoff for kjøretøy som i dag bruker fossilt drivstoff. 
Forskningsmiljøene har også foreslått CO2-lagring ved hjelp av taredyrking ved å la 
biomassen synke til bunns for sedimentering på store havdyp.

Trondheim
6 229-231 Stryk avsnittet, 

og erstatt med
Avvises Foreløpig er kostnadene for høye til å oppnå lønnsomhet, men Senterpartiet går inn for 

at staten skal finansiere pilotprosjekter for tareproduksjon og prosessering for å få 
klarlagt potensialet for denne grønne nysatsningen. Heim Sp

7 231 Ny setning Avvises Ny setning: «En løsning vil være økt finansiering og satsning på utvikling og bruk av 
solcelleteknologi». Heim Sp

8 236-238 Stryk Avvises Stryke: ”I mellomtiden må vi ikke la kua dø mens graset gror – vi løser hverken egne eller 
globale utfordringer gjennom å flytte svært effektiv og klimavennlig produksjon til land 
der utslippene er høyere”

Ada 
Arnstad/Kristine 
Graneng
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