6. TRYGGHET

Dagens storstilte sentralisering av
makt, tjenester og arbeidsplasser
skaper utrygge lokalsamfunn. Avstandene øker, offentlige tjenester blir
sentralisert og beredskapen svekkes.
Senterpartiet vil snu denne utviklingen. Vi må ha god beredskap i hele
Norge.

9. TILLIT

Mange opplever at overdreven detaljstyring fjerner det faglige skjønnet
fra arbeidshverdagen. Vi har tillit til
enkeltmennesket, og at de som har

7. KLIMA

Norge må gjennomføre effektive kutt
i utslippene samtidig som vi unngår å
skape større forskjeller mellom folk.
Vi må ha gode klimatiltak som samtidig underbygger andre viktige samfunnshensyn, som industriell utvikling,
miljø, matproduksjon, sosial utjamning
og bosetting i hele landet.

8. NORSK EIERSKAP

Norge har bygd sin verdiskaping og
utvikling på klok forvaltning av rike
naturressurser til alle tider. Mange
partier vil legge til rette for salg av
norske naturressurser til utlandet i
stor skala. Skal vi utvikle næringsliv og
verdiskapning i hele Norge må vi eie
skogen, vannkrafta, jorda og mineralene selv.

skoa på vet best hvor den trykker. Det
må bli færre direktører og flere som
faktisk gjør jobben i offentlig sektor.

10. NORSK SUVERENITET

Norge opplever et stadig økt press
fra EU gjennom EØS‐-avtalen. Avtalen
svekker norsk suverenitet og truer
norske arbeidstakeres rettigheter.
Senterpartiet vil derfor erstatte
EØS-avtalen med handels- og samarbeidsavtaler med EU for å sikre
norske interesser.

NÆR FOLK

i hele Norge
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1. NÆR FOLK

Gode tjenester nær folk gir trygghet
og forutsigbarhet i hverdagen. Alle
skal føle seg trygge og leve gode liv,
uansett hvor de bor. Vi trenger barnehager, skoler, helsevesen og nødetater nær folk i hele landet.

tryggeste og reneste i verden, med
minimal bruk av sprøyte‐ midler og
antibiotika og kort avstand til forbruker.
Norsk matproduksjon på land og på
sjøen må styrkes slik at vi kan produsere mer trygg mat nær folk.

4. NORSKE ARBEIDSPLASSER

En konsekvens av nedstengingen av
aktivitet som følge av pandemien er at
mange nordmenn har blitt permittert,
opplevd usikkerhet rundt eller mistet
jobben sin. I gjenreisningen trengs en
regjering som vil satse på norske bedrifter og samtidig stå opp mot press
fra EU og sikre rettighetene og mulighetene for norske arbeidstakere.

5. FORSVAR

2. HELE NORGE

Folka, naturressursene og verdiskapinga i Norge er spredt utover hele
landet. Stadig flere virker å ha glemt
at dette alltid har vært vår suksessmodell. Vi treng derfor en nasjonal
politikk som på nytt løfter både byen,
bygda og alle landets innbyggere.

Å kunne forsvare landet er statens
viktigste oppgave og til det trenger
Norge et sterkt forsvar. Våre nærområder er i økende grad en arena
for stormaktsrivalisering. Vi trenger
derfor et sterkere forsvar med flere
soldater, god lokalkunnskap og en
reell evne til å forsvare Norge.

3. NORSK MAT

Velger du norsk mat, får du kvalitet,
trygghet og kortreist klimavennlig
mat. Den norske maten er av den
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