
DISTRIKTSPAKKE 

Senterpartiet er opptatt av at man skal se hele landet. Dessverre har vi i dag en regjering som er mest 

opptatt av det man kan skimte fra vinduene i regjeringskontorene i Oslo. For å motvirke den 

sentraliseringen som regjeringen har ført siden 2013 kreves kraftfulle tiltak.  Gjennom fem år har 

regjeringen sentralisert arbeidsplasser, tjenestetilbud, økonomiske ressurser, makt og innflytelse til 

en liten del av Norge. Innen offentlig sektor har regjeringen foreslått og til dels fått gjennomslag for 

sentraliserende reformer i kommunesektoren, sykehussektoren, brannvesenet, høyskole- og 

universitetssektoren, politiet, Skatteetaten og fengselsvesenet. Regjeringen har gjort lov- og 

skattemessige endringer som har åpnet opp for mer privatisering og stordrift. I vårt alternative 

statsbudsjett for 2019 foreslår Senterpartiet derfor en kraftig pakke på hele 9,1 mrd. kroner for å 

motvirke noe av den sentraliseringen regjeringens politikk har ført til. Vi mener dette er et viktig 

skritt på veien mot et mer jevnbyrdig og desentralisert Norge. Store grep må imidlertid også tas 

utenfor budsjettpolitikken for at Senterpartiets mål om levende lokalsamfunn i hele Norge i 

fremtiden skal nås. 
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DISTRIKTSPAKKE 
 

9083   
Gjeninnføre Finnmarks- og Svalbardtillegg på 2400 kr i barnetrygden fra 1. oktober 12 BLD 

Styrke Heimevernet 300 FD 

Styrke ambulansetjenesten, lokalsykehus og fødetilbud 500 HOD 

Satse på dagaktivitetsplasser. Midler til "Inn på tunet"-tiltak 10 HOD 

Gjenetablere støtteordning for distriktskommuner med særlige legevaktsutfordringer 30 HOD 

Digitalisere saksbehandlingen også ved de mindre tingrettene 17 JD 

Utvide Vik fengsel (høysikkerhetsplasser) 20 JD 

Prosjektere Ilseng fengsel (høysikkerhetsplasser) 5 JD 

Utvide Hustad fengsel (høysikkerhetsplasser) 20 JD 

Opprettholde fengsler med spesielt soningsopplegg som er foreslått lagt ned 60 JD 

Styrke politidistriktene 500 JD 

Styrke Sivilforsvaret og brannhelikoptertjenesten 10 JD 

Øke støtten til frivillige organisasjoner i redningstjenesten 5 JD 

Øke reservestrømkapasiteten på 30 basestasjoner i nødnettet 3 JD 

Øke fraværsgodtgjørelsen for advokater og sakkyndige 33 prosent 17 JD 

Øke fraværsgodtgjørelsen for advokater og sakkyndige 33 prosent 6 JD 

Styrke arbeidet med skogplanting 10 KLD 

Øke tilskuddene til rovvilttiltak (FKT-midler) 40 KLD 

Øke bevilgningen til friluftsformål 8 KLD 

Øke regionale utviklingsmidler. Bedriftsrettede låne- og tilskuddsordninger 300 KMD 

Øke regionale utviklingsmidler. Inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn 100 KMD 
 Øke regionale utviklingsmidler. Bedriftsrettede programmer i distriktene 40 KMD 

Øke regionale utviklingsmidler. Merkur-programmet for lokalbutikker 10 KMD 

Øke regionale utviklingsmidler. Utvikling av næringsmiljøer 40 KMD 

Øke regionale utviklingsmidler. Omstillingsprogrammer ved akutte endringer 10 KMD 

Øke rammetilskuddet til kommunene 2000 KMD 

Øke distriktstilskuddet for Sør-Norge 122 KMD 

Øke distriktstilskuddet for Nord-Norge 78 KMD 

Øke rammetilskuddet til fylkeskommunene 1500 KMD 
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Gjenetablere ordningen for boligetablering i distriktene 10 KMD 

Sikre Tungtvannskjelleren  12 KD 

Bevilge oppstartsmidler for Skogfinsk museum 5 KD 

Etablere landslinje for sjømat i Vardø 0,8 KD 

Yrkesfag. Reversere kutt i naturbruksutdanning i friskolene 13,5 KD 

Etablere nye folkehøgskoler (Sjunkhatten og Røros) 6,4 KD 

Etablere nye studieplasser bl.a. i distriktene 50 KD 

Øremerke midler til desentral utdanning og øke basisbevilgningen til høgskolesektoren 100 KD 

Øke bostipendet med 2000 kr per elev fra høsten 2019 23,4 KD 

Øke tilskuddet til veterinærdekning i distriktene 45 LMD 

Gjennomføre klimatiltak i skogbruket (gjødsling, planteforedling, tettere planting m.m.) 15 LMD 

Satse på fjellandbruk og arktisk landbruk 10 LMD 

Øke bevilgningene til fjellstyrene 5 LMD 

Videreføre rekrutteringstiltaket "Sett sjøbein" 2,5 NFD 

Gjennomføre tilsynskampanje for kontroll av turistfiske 2 NFD 

Gjeninnføre tilskudd til velferdsstasjoner for fiskere 2,2 NFD 

Gjeninnføre tilskudd til sikkerhetsopplæring for fiskere 2,3 NFD 

Styrke føringstilskuddet og økt tilskudd til selfangst 20 NFD 

Innføre tilskudd til utskifting av båter i sjarkflåten (inntil 15 m) 50 NFD 

Etablere ny støtteordning for automatisering i fiskeindustrien 30 NFD 

Styrke kondemnerings- og innovasjonslåneordningen 20 NFD 

Gi tilskudd til utjevning av overføringstariffer 40 OED 

Øke tilskuddet til Telemarkskanalen 6 OED 

Redusere billettprisene og styrke rutetilbudet på kortbanenettet 20 SD 

Sikre tårntjenesten ved Notodden flyplass 8,3 SD 

Forsere skredsikring på fylkesveg 100 SD 

Gjenopprette ordningen "Kollektivtransport i distriktene" (KID) 20 SD 

Satse på havner (bl.a. Andenes og Sørvær) og farledstiltak 80 SD 

Investere i fiskerihavner 20 SD 

Øke tilskuddet til bredbåndsutbygging 400,3 SD 

Redusere bunnfr. i reisefradraget til 15 000 kr og øke satsen til 1,60 kr/km for alle reiser -445 Skatt 

Reversere ordningen med at ferje og bom skal regnes med i maksimalsatsen på 

reisefradraget 

-12 Skatt 

Øke jordbruksfradraget (min. 80 000 kroner, sats 50 % og maks. 180 000 kroner) -85 Skatt 

Øke særskilt fradrag for Finnmark og Nord-Troms til 20 000 kroner -42 Skatt 

Øke fiskerfradraget til 155 000 kroner -6 Skatt 

Øke maksimal avskrivningssats for saldogruppe E (skip mv.) fra 14 til 20 prosent -40 Skatt 

Redusere merverdiavgiftens lave sats fra 12 til 10 prosent (transport, overnatting mv.) -533 Skatt 

Redusere vegbruksavgiften på bensin med 15 øre -120 Skatt 

Redusere vegbruksavgiften på diesel med 35 øre -815 Skatt 

Frita fly under 20 tonn fra flypassasjeravgift -100 Skatt 

 

 

 


