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Resolusjonskomiteen ble oppnevnt av fylkesstyret i fylkesstyremøtet 21.12.2020 og 
består av: 

- Ola Borten Moe (leder) 
- Hege Nordheim-Viken 
- Kristian Martin Fremstad 
- Lillian Hatling 
- Maren Grøthe (Senterungdommen) 
- Bjørn Ludvig Bergsmo (Sekretær) 

På grunn av digitalt fylkesårsmøte har resolusjonskomiteen lagt opp arbeidet på en litt 
annen måte enn tidligere år. 

Komiteen har utarbeidet tre forslag til resolusjoner som nå sendes på høring til lokallaga 
og årsmøtedelegatene.  

Frist for å komme med endringsforslag er onsdag 10.2.2021 kl.15.00 

Alle endringsforslag må ha henvisning til linjenummer og sendes Rune Hjulstad  
på e-post rh@sp.no innen fristen. 

Resolusjonskomiteen vi så gå gjennom alle innkomne endringsforslag og komme med 
en innstilling på hvert enkelt forslag.  

Resolusjonskomiteens innstilling sendes så ut til delegatene på ettermiddagen fredag 
12.2, Resolusjonskomiteens innstilling legges til grunn ved behandling i fylkesårsmøtet 
lørdag. 13.2. 
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Resolusjon nr.1  Ny giv for hele Norge 1 

 2 
Etter 8 år med sentralisering og byråkratisering av offentlige tjenestetilbud, økende 3 
forskjeller og manglende satsing på beredskap i Norge er det behov for ny kurs og en 4 
annen tenking rundt hvordan landet skal se ut og organiseres. Etter Koronapandemien er 5 
det behov for en bred satsing i hele Norge for å legge grunnlaget for vekst og utvikling. 6 
Vi ønsker et samfunn med små forskjeller og full sysselsetting der enkeltmennesker får 7 
muligheter til å realisere egne ambisjoner og leve gode liv.  8 
 9 
Trøndelag Senterparti sitt viktigste mål er å få byttet ut sittende regjering med en ny 10 
regjering   der vi selv setter for premissene for samfunnsutviklingen i Norge fremover. 11 
 12 
Vekst og utvikling i hele landet. 13 
Koronapandemien har gitt oss rekordstor arbeidsledighet og stor usikkerhet for mange 14 
knyttet til fremtidig arbeid. Vår viktigste prioritet er å sikre arbeid til alle. Pandemien har 15 
også demonstrert store mangler i den nasjonale beredskapen, hvor sårbart samfunnet 16 
vårt er og hvor store forskjeller som eksisterer innen kritisk infrastruktur. Uten 17 
velfungerende bredbånd og god telefondekning har livet vært ekstra vanskelig det siste 18 
året.  19 
 20 
I Norge produseres det store verdier over hele landet, mer i distriktene enn i større byer 21 
som har fordelen av å administrere landet og yte spesialiserte tjenester til alle. Det er 22 
derfor avgjørende at vi lykkes i å utnytte mulighetene som ligger i hele landet. I tillegg til 23 
regjeringens systematiske politikk for å sentralisere alle områder i Norge har vi voksende 24 
demografiske utfordringer – fòr mange velger å flytte fra distriktene og det fødes for få 25 
barn. I lengden er ikke dette bærekraftig og skaper utfordringer for både by og bygd.  26 
 27 
Trøndelag Senterparti vil spesielt peke på følgende områder som særlig viktige: 28 
Varierte arbeidsplasser og muligheter for næringsutvikling over hele landet. En stadig 29 
høyere utdannet befolkning trenger flere kompetansearbeidsplasser også i distriktene. 30 
Staten har et spesielt ansvar for dette gjennom å spre egen virksomhet og sikre 31 
spesialisert tjenesteproduksjon over hele landet. Tilgang på kapital er ofte en 32 
minimumsfaktor for mange prosjekter og nytt næringsliv. Direkte ordninger for å bidra til 33 
dette må sikres og styrkes, herunder kommunale næringsfond. 34 
Et bedre boligmarked også utover i landet. Boligen er vårt viktigste investeringsobjekt 35 
gjennom livet. At verdien øker i sentrale strøk og kan synke i distriktene forsterker 36 
sentraliseringstendensene. I tillegg er byggekostnadene svært høye i Norge. Vi trenger 37 
derfor tiltak og regelendringer som kan redusere byggekostnadene. Vi trenger også 38 
tiltak som kan sikre en mer variert boligstruktur i hele landet. Direkte tilskudd, styrking av 39 
Husbanken, endring i byggteknisk forskrift (TEK) og langt færre innsigelser fra statlige 40 
myndigheter er blant tiltakene vi går inn for.  41 
En bred satsing på infrastruktur i hele landet. Alle må sikres bredbånd og mobildekning. I 42 
tillegg må fylkesveiene få et betydelig løft. Gjennom byvekstavtalene sikres byene store 43 
statlige midler og bompenger til byutvikling. Det er rimelig at det da også etableres 44 
bygdevekstavtaler for satsing og utvikling i distriktene. 45 
 46 
Norsk verdiskaping på norske naturressurser. Nasjonalt eierskap skal sikres. 47 
Våre rike naturressurser er grunnlaget for hoveddelen av verdiskapingen i Norge. Verden 48 
vil etterspørre mer av det vi har mye av; energi, fisk, mineraler, skog, ren mat og vakker 49 
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natur for å nevne noe. Trøndelag Senterparti mener alle disse ressursene fremdeles skal 50 
forvaltes aktivt som et avgjørende grunnlag for vekst og utvikling i hele landet. Videre er 51 
det viktig å sikre at jord, skog og energiressurser ikke blir solgt ut av landet. 52 
Rik tilgang på fornybar kraft skal være et konkurransefortrinn for norsk industri og 53 
næringsliv, ikke en råvare som eksporteres ut av landet til høystbydende. Vi ønsker en 54 
aktiv politikk for ny industrireising og ny aktivitet basert på alle våre naturressurser. Norge 55 
har hatt stor suksess på å bygge næringskjeder og kompetansemiljø basert på disse. Det 56 
er naturlig at forskning, utdanning og kompetansebygging rettes inn mot å bygge under 57 
og forsterke de fortrinn og næringskjeder vi har som et utgangspunkt for videre vekst og 58 
utvikling.  59 
 60 
Naturen er vår viktigste ressurs, og vi plikter å ta vare på den på vegne av fremtidige 61 
generasjoner. Vernet natur skal i hovedsak ikke røres. Men i mange tilfeller mener vi at 62 
vern gjennom aktiv forvaltning er et langt bedre alternativ enn statlig vern og rigide 63 
regler. Et levende kulturlandskap krever bruk. Det er behov for økt produksjon av ren, 64 
norsk mat basert på norske ressurser. Det gjelder også oppdrett av fisk. 65 
Trøndelag Senterparti ønsker at en større andel av verdiskapingen basert på 66 
naturressurser skal bli igjen lokalt. Spesielt innenfor vindkraft og oppdrett av laks er det 67 
behov for å sikre bedre mekanismer for dette. 68 
 69 
Norske lønns - og arbeidsvilkår i Norge. 70 
Det norske arbeidsmarkedet skal sikre egne innbyggere arbeid og deltakelse på gode 71 
vilkår. Samtidig er vi avhengige av arbeidsinnvandring, og mange steder er utenlandske 72 
arbeidere både en forutsetning for utvikling og positive tilskudd til samfunnet. Det er 73 
imidlertid svært bekymringsfullt at stadig flere faller utenfor arbeidsmarkedet, spesielt i 74 
ung alder. Det er videre entydig negativt at deler av arbeidslivet i for stor grad baserer 75 
seg på utenlandsk arbeidskraft og at det er gjentakende problemer med sosial dumping 76 
og useriøse aktører. Norge bør ha egen kompetanse og kapasitet innenfor alle fag og 77 
disipliner.  78 
Trøndelag Senterparti vil sikre norske lønns - og arbeidsvilkår i Norge gjennom et 79 
anstendig og regulert arbeidsliv der staten sammen med partene i arbeidslivet tar et 80 
stort ansvar for at det skjer i alle deler av norsk arbeidsliv. Arbeid skal verdsettes, og det 81 
skal være mulighet for et anstendig utkomme innenfor alle yrker. Formalkompetanse blir 82 
stadig viktigere, men alle kan ikke være universitetsutdannet. Det er også behov for en 83 
aktiv politikk for å sikre mange ulike arbeidsplasser innen yrker med lav inngangsterskel. 84 
Skatte og avgiftssystemet skal virke utjevnende slik at forskjellene ikke øker. 85 
Arbeidsinnvandringen må derfor kontrolleres slik at den utfyller og støtter opp under et 86 
velfungerende, norsk arbeidsmarked.  87 
 88 
Et likeverdig tjenestetilbud over hele landet. 89 
Sittende regjering har utmerket seg med en systematisk reformiver som uten unntak har 90 
sentralisert arbeidsplasser og tjenestetilbud. Norge skal ha et likeverdig tjenestetilbud i 91 
hele landet. Skal folk bo over alt må de også være trygge på at tjenestene er der når de 92 
trenger de, enten det er politi, sykehus eller beredskap. Videre må det desentraliserte 93 
utdanningstilbudet bygges ut og styrkes, ikke legges ned og sentraliseres. Dette er et 94 
nasjonalt, politisk ansvar. Vi kan ikke organisere tjenestene slik at regjering og Storting i 95 
praksis ikke har styring med hva som skjer og hvorfor. Trøndelag Senterparti vil sikre 96 
folkevalgt styring av tjenestetilbudene gjennom å ta fra helseforetak, politidirektorat og 97 
universiteter muligheten til selv å bestemme dette. Vi vil sikre videregående utdanning 98 
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over hele landet gjennom å gi fylkene mulighet til å bestemme om det skal være fritt 99 
skolevalg eller ikke.  100 
 101 
Mindre statlig byråkrati og styring. Mer frihet til kommuner og individ. Ressursene skal 102 
gå til tjenesteproduksjon, ikke administrasjon. 103 
Norsk byråkrati har vokst seg større med sittende regjering. Flere byråkrater og 104 
direktorater utøver stadig mer detaljstyring innen alle samfunnsområder, offentlig som 105 
privat. Denne utviklingen må snues av flere årsaker.  106 
Trøndelag Senterparti mener offentlige penger i størst mulig grad skal gå direkte til 107 
tjenesteproduksjon og så lite som mulig til administrasjon. Vi vil derfor kutte i byråkrati og 108 
i antall direktorater. Videre må det gjennomføres en tillitsreform som skyver makt og 109 
ansvar ut i de ulike organisasjonene. Kravene til rapportering og dokumentasjon skal 110 
reduseres.  111 
Skapervilje og utvikling skapes nedenfra. Da kreves frihet og mulighet for utvikling – i 112 
praksis at så få som mulig stopper og sier nei. Vi ønsker at individer så vel som 113 
kommuner og annen offentlig tjenesteyting skal få større frihet. 114 
Gjennom blant annet et mindre og rimeligere regjeringskvartal, nedlegging av 115 
Politidirektoratet og en mindre miljøforvaltning frigjør vi midler til lærere, sykepleiere, 116 
ingeniører og gravemaskiner.  117 
 118 
Rettferdig byrdefordeling. Nei til høyere forbruksavgifter, ja til et omfordelende 119 
skattesystem. 120 
Solberg-regjeringens «grønne skatteskifte» er i praksis en omfordeling av verdier fra de 121 
som har minst til de som har mest. En systematisk økning i flate forbruksavgifter (med 122 
tredobling av CO2-avgiften) kombinert med skatteletter til de som tjener mest øker 123 
forskjellene. De sosiale og geografiske konsekvensene av en slik politikk er direkte 124 
usosial. I tillegg vil det svekke norsk konkurransekraft i næringer som ikke har et 125 
alternativ, som for eksempel landbruk og fiske. Flytilbudet, spesielt til mindre flyplasser, 126 
vil bli både dyrere og dårligere. 127 
 128 
Trøndelag Senterparti sier derfor nei til økte drivstoffavgifter og mener bompenger og 129 
fergetakster må reduseres. Videre må elavgiften ned og vi ønsker ikke høyere moms, 130 
eller moms på nye tjenester. Derimot må omfordelingen gjennom skattesystemet økes 131 
gjennom økt skatt for de som tjener mest og en mer rettferdig formueskatt 132 
 133 
Norge trenger ny kurs og ny regjering. Senterpartiet står klar til å ta ansvar og søker 134 
tillit av det norske folk. 135 
 136 

  137 
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Resolusjon nr.2 Skap og bevar norske arbeidsplasser!  138 

Stopp grensehandelen! 139 
 140 
I de siste ti årene før Koronautbruddet slo til i 2020 har den totale grensehandelen mer 141 
enn fordoblet seg. Dette har resultert i at den norske mat - og drikkenæringen samt 142 
landbruket hver eneste dag taper i den internasjonale konkurransen. Hvis prisen på 143 
drivstoff skulle passere 20 kroner literen i Norge (som er regjeringens/AP sitt forslag) 144 
mens den fremdeles er 15 kroner i Sverige, vil det forsterke grensehandelen betydelig. 145 
 146 
I 2020 har koronautbruddet og de stengte grensene gitt oss en unik innsikt i hvordan mat 147 
- og drikkenæringens omsetning, verdiskaping og sysselsetting hadde vært dersom det 148 
var likeverdige rammevilkår for produksjon og salg av mat og drikke i Norge og Sverige.  149 
Hovedårsaken til den kraftige veksten i grensehandelen de siste ti årene før 150 
Koronautbruddet er først og fremst ulikheter i rammevilkår. 151 
 152 
Solbergregjeringen har i samme periode lagt stor vekt på statens direkte avgiftsinntekter, 153 
fremfor å redusere avgiftsnivået slik at det blir større verdiskaping, økt handel, økte 154 
investeringer, økt sysselsetting og økte avgiftsinntekter til Norge. 155 
Resultatet av Solbergregjeringens politikk er at grensehandelen har vokst kraftig over tid, 156 
mens den norske mat- og drikkenæringen ikke har fått rammevilkår til å møte 157 
konkurransen.  158 
 159 
En NHO-rapport anslår at Solbergregjeringens politikk har ført til 3000 tapte 160 
arbeidsplasser i næringsmiddelindustrien og 4800 tapte arbeidsplasser i detaljhandelen 161 
og et årlig samlet omsetningstap på 20 milliarder kroner.  162 
Tapt produksjon og omsetning i landbruket og primærnæringene kommer i tillegg.   163 
 164 
Fakta om grensehandel (kilde SSB): 165 
• Grensehandelen har vokst markant de siste 15 årene. SSB fastslo i januar at handelen 166 

nok har vært "noe høyere enn tidligere estimert". Svensk Handel har anslått at 167 
nordmenn som drar til Sverige handler for mer enn 25 milliarder i året.  168 

• I hele «koronaperioden» fra mars til oktober er det solgt 25 % mer øl og 33 % mer brus i 169 
norsk dagligvare sammenlignet med i fjor.  170 

• På polet er det solgt 32 % mer norsk øl.  171 
• Mens nasjonaløkonomien ellers er nedkjølt, er det ansatt tusenvis av nye medarbeidere 172 

i handel, produksjon og ellers i verdikjeden.  173 
 174 
Trøndelag Senterparti mener: 175 
 176 

• Trøndelag og Norge er avhengig av arbeidsplasser og verdiskaping som en 177 
redusert grensehandel skaper. Arbeidsplasser i butikk – og handelsnæringen er 178 
for mange inngangsbilletten til yrkeslivet, ofte i kombinasjon med skolegang og 179 
studier. 180 

• Etter Koronapandemien må vi skape og ivareta helhetlige samfunn med tilbud og 181 
arbeid for alle. I Hele Norge. Der du bor. 182 

• Det er behov for samlede rammevilkår for næringsliv og verdiskaping som 183 
stopper den svært omfattende handelslekkasjen som grensehandelen 184 
representerer.  185 

 186 
  187 

https://www.ssb.no/varehandel-og-tjenesteyting/artikler-og-publikasjoner/nordmenns-grensehandel
https://www.svenskhandel.se/globalassets/dokument/aktuellt-och-opinion/rapporter-och-foldrar/granshandel/norsk-detaljhandelskonsumtion-i-sverige-2017---fokus-granshandel.pdf
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Resolusjon nr.3  Klimapolitikken må henge sammen med 188 

energipolitikken 189 
 190 
Klimautfordringene er en av vår tids største utfordringer. For Senterpartiet er det viktigste 191 
å føre en politikk som faktisk kutter utslipp så effektivt som mulig. Å flytte produksjon og 192 
verdiskaping til andre land hjelper ingen, heller ikke klimaet. Norge må bruke tid og 193 
ressurser på å endre alle verdikjeder og forbruksmønster i mer klimavennlig og fornybar 194 
retning.  195 
 196 
Svaret regjeringen presenterer i Klimameldingen handler i stor grad om å gjøre stadig 197 
flere sektorer i norsk økonomi elektriske. Det er et fornuftig grep så lenge elektrisiteten 198 
kommer fra fornybare kilder. Vi er i slutten av en storstilt utbygging av ny fornybar energi 199 
og investeringer i strømnett initiert av Senterpartiet i den forrige rød-grønne regjeringen. 200 
Ved siden av Island har vi den høyeste andelen av fornybar energi i Europa, det gir oss et 201 
svært godt utgangspunkt.  202 
 203 
Men å gjøre blant annet transport, oppvarming, anleggsdrift og sokkelen elektrisk 204 
samtidig som vi ønsker å videreutvikle eksisterende industri, bygge ny industri og 205 
produsere andre energibærere som hydrogen, kommer til å kreve betydelige mengder 206 
med ny fornybar elektrisitet. Det er en stor mangel med dagens forslag til klimapolitikk at 207 
det ikke finnes anslag, planer eller så mye som en retning i forhold til hvor denne skal 208 
komme fra.  209 
 210 
Trøndelag Senterparti applauderer de planene som eksisterer for å bygge en ny 211 
batterifabrikk i Norge, forhåpentligvis i Trøndelag. Det er et godt eksempel på hvilke 212 
industrielle muligheter det grønne skiftet fører med seg – og hvilke fortrinn vi har i Norge 213 
med god industriell kompetanse og god tilgang på ren og rimelig kraft. Men fullt utbygd 214 
vil denne fabrikken alene kreve nesten like mye strøm som det totale forbruket i 215 
Trondheim Kommune. (2,5 vs. 3 twh). 216 
 217 
Det finnes et potensiale i oppgradering av eksisterende vannkraftverk, av NVE anslått til 218 
mellom 4 og 6 twh. Senterpartiet vil utløse dette potensialet gjennom endringer i 219 
skattesystemet. Arbeidet med revisjon av eksisterende vannkraftkonsesjoner   vil 220 
imidlertid virke i motsatt retning  221 
 222 
Elektrifiseringen av sokkelen vil kreve i størrelsesorden 13 twh i ny energi frem til 2030. 223 
Økt CO2-avgift gjør mange av disse prosjektene mer lønnsomme. Om vi i tillegg skulle ta 224 
mål av oss til å produsere 1 million tonn hydrogen, som er 2 promille av verdens 225 
hydrogenbehov om 10 % av globalt energibehov skal dekkes med hydrogen, vil det 226 
kreve ca. 50 twh fornybar elektrisitet, eller 1/3 av Norges totale produksjon i dag.  227 
 228 
Det sier seg selv at uten betydelig ny produksjon av fornybar elektrisitet vil 229 
klimapolitikken i praksis bli en plan for utfasing av industriell aktivitet og produksjon i 230 
Norge. Det kan vi ikke akseptere.  231 
  232 
Vi må fortsatt utnytte rike fornybare energiressurser i Norge fremover. Vi har et særskilt 233 
stort potensial innen flytende vindkraft, men det trengs utvikling for å få prisene ned og 234 
tilgjengeligheten opp. Det trengs også en opptrapping av forskning og innovasjon på 235 
andre fornybare energikilder. I mellomtiden må vi ikke la kua dø mens graset gror – vi 236 
løser hverken egne eller globale utfordringer gjennom å flytte svært effektiv og 237 
klimavennlig produksjon til land der utslippene er høyere.  238 
 239 
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Trøndelag Senterparti mener det er riktig å koble klimapolitikken sterkere til 240 
energipolitikken slik at vi lettere kan vurdere konsekvenser og nødvendige tiltak. Den 241 
nylig fremlagte klimameldingen svarer etter vårt syn ikke ut hovedutfordringen for 242 
hvordan vi skal løse klimaspørsmålet fremover.  243 
 244 
 245 
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