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«Kunnskap om politikk» er et tilbud fra Senterpartiskolen. Dette er små temahefter som tar 

opp aktuelle politiske temaer til fordypning og diskusjon i medlemsorganisasjonene, 

fylkeslag, lokallag, kommunestyregrupper, fylkestingsgrupper.  «Kunnskap om politikk» er et 

fleksibelt studieopplegg, som kan tilpasses og brukes på flere måter. Temaheftene kan 

brukes selvstendig, eller de kan settes sammen til et studieopplegg som gjennomføres over 

tid.  

 

Første tema ut er Nærhet og demokrati, som er en viktig del av diskusjonen rundt store og 

viktige samfunnsreformer som kommunereform og politireform. 

 

                               Tips ! 
Studieplan: 

www.senterpartiskolen.no 

Se gjennom studieplanen før dere går i gang.  

 

Innmelding av kurs i Senterpartiskolen:   

Det er svært viktig å registrere studietimer.  Derfor 

må alle kursaktiviteter meldes inn i Senterpartiskolen. 

Innmelding:  

www.senterpartiskolen.no 

 

 

Heftene i serien ”Kunnskap om politikk” kan hentes fra  www.senterpartiskolen.no  

Antall studietimer og deltagere: For å få godkjent studieopplegg, må det være minst åtte 

hele klokketimer, og minst to deltagere, som er tilstede minst 75 % av tiden. En klokketime 

inkluderer pause. Tidsbruk kan variere, så her må dere selv justere tidsplan for 

gjennomføring.  Det er tillatt å gjennomføre en liten del av studieopplegget elektronisk, ved 

bruk av telefon, Skype etc. Alle deltagerne må da være tilstede samtidig.  

 

Frammøteliste og avslutning av kurs 

Frammøteliste kan hentes her: www.senterpartiskolen.no 

Listen sendes til efy@sp.no snarest etter at studieopplegget er gjennomført.  

 

Kursbevis 

Alle som gjennomfører studieopplegget (dvs. er til stede på minst 75 % av tiden) har krav på 

kursbevis. Kursbeviset kan bestilles fra Senterpartiskolen.   

 

Spørsmål?  

Ta kontakt med Senterpartiets Studieforbund, tel. 23 69 01 00/950 72 558 eller mail til:  Elise 

Fylling, efy@sp.no eller Kristin Madsen, km@sp.no  

http://www.senterpartiskolen.no/
http://www.senterpartiskolen.no/
http://www.senterpartiskolen.no/
http://www.senterpartiskolen.no/
mailto:efy@sp.no
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Nærhet og demokrati 
 
Landet vi bor i er et langt og vidstrakt land. Noen plasser 
bor vi tett, mens andre er det stor avstand mellom folk. 
Det er ikke samme behov i bykjernen som det er på 
bygda, men mulighetene skal være de samme. Derfor 
trenger Norge et parti som vil bygge samfunnet nedenfra, 
og ta hele landet i bruk. Senterpartiet mener at en 
politikk med tro på mennesker og lokalsamfunnets evne 
til å selv skape sin egen fremtid, er riktig vei framover.  
 

Sentralisering av viktige tjenestetilbud er ikke veien å gå! 

Det knytter seg store kostnader til den voldsomme sentraliseringen som foregår i vår tid: I 

byene merkes dette særlig som miljøproblemer, køproblemer, press på grøntarealer og et 

opphetet boligmarked med høye priser. I distriktene blir mange lokalsamfunn svekket som 

følge av at både folk og arbeidsplasser blir borte, noe som i sin tur fører til svekking av lokalt 

servicetilbud  - både privat og offentlig. Det er en tendens til at lokalsamfunnene i 

distriktene opplever at «bunnen faller ut», mens lokalsamfunnene i byene opplever at altfor 

mange «presses inn». 

 

Det er viktig med nærhet til skole, sykehjem og beredskapstjenester. Utvikling i 

lokalsamfunnet, og ikke minst trygghet i egen kommune burde være det viktigste grunnlaget 

for diskusjon om eventuelle endringer. Dette er det innbyggerne i kommunene som kjenner 

best til. Hvorfor måtte reise i timevis for å få benytte sentrale tilbud i egen kommune?  

Senterpartiet har hatt en klar og tydelig stemme når det gjelder  kommunestruktur. Vi 

mener at det er innbyggerne i kommunene som best kjenner sine ønsker og behov. Derfor 

skal de kunne ta avgjørelser om kommunesammenslåing selv, uten trusler om tvang. 

Dersom vedtak om tvangssammenslåing av kommuner skulle gå gjennom våren 2017, vil 

Senterpartiet oppheve disse vedtakene hvis vi kommer i regjeringsposisjon ved neste valg. 

Inntil da vil vi jobbe hardt for ivareta lokaldemokratiet i kommunene.  

 

Senterpartiet har sterk tro på den positive kraften som ligger i selvstendige og ansvarlige 

enkeltmennesker og gode nærmiljø. Senterpartiet ser det dessuten som sin historiske rolle 

og forsvare en balansert utvikling av Norge – noe som fordrer muligheter for utvikling og 

verdiskaping i alle deler av landet. Hvis vi ikke tar Norges samlede ressursgrunnlag i bruk, 

skusler vi bort både mangfold, og verdifulle muligheter. 
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Senterpartiet mener: 

Forutsetningen for et levende folkestyre er nærhet, likeverd og korte 

avstander mellom de som fatter beslutninger og de som berøres av dem. Senterpartiet vil 

desentralisere beslutninger, slik at flest mulig kan delta i samfunnsutformingen. Fellesskap 

og likeverd mellom folk innebærer at makt, kapital og eiendom bør spres på mange hender. 

Tillit og sosial kapital mellom likestilte borgere bidrar til trygge og levende lokalsamfunn. 

 

Senterpartiet ønsker levende lokalsamfunn over hele landet, lokalsamfunn som har 

handlefrihet og sjølråderett. Senterpartiet tror at frie mennesker som får tillit også tar 

ansvar. Sammenhengen mellom rettigheter og plikter blir tydeligere i oversiktlige samfunn. 

Opplevelse av fellesskap og felles identitet er viktig for å inkludere og integrere alle. 

(Senterpartiets verdigrunnlag) 

 

Senterpartiet mener også at det er fellesskapets oppgave å legge til rette for gode kvaliteter 

i alle nærmiljø, både i by og bygd. Da må vi arbeide for en balansert folketallsutvikling i hele 

landet. Vi må også legge til rette for at skaperkraften og frivilligheten i nærmiljøene får 

blomstre, slik at det skapes fellesskap for god livskvalitet. 

 

 

 

 

 

 

Et levende lokaldemokrati er en forutsetning for Senterpartiets prinsipp om å ta ansvar for 

egen og lokalsamfunnets utvikling.  

Senterpartiet vil styrke lokalsamfunnene innenfor rammen til nasjonalstaten.  

Folkestyret kan ikke tas for gitt og må stadig vitaliseres. Senterpartiet ønsker å styrke de 

folkevalgtes rolle og gi lokale og regionale folkevalgte økt myndighet over egen utvikling.  

Byråkrati og offentlig forvaltning må begrenses på alle nivå for å unngå at teknokratisk styring 

vinner plass på bekostning av politiske beslutninger. 

 (Sp-politikk fra A-Å: Lokaldemokrati) 

 

http://www.senterpartiet.no/verdigrunnlag/category15087.html
http://www.senterpartiet.no/l/category12995.html
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Blå-blå reformer    
    

 

Sykehus 

Hva hjelper det med sykehus, hvis kompetansen ikke finnes der? Den nye sykehusreformen 

foreslår langt på vei at akuttkirurgi skal kuttes fra distriktssykehusene, og dette kan få svært 

uheldige konsekvenser for lokalsamfunnet, slik seksjonsleder Anne Joakimsen ved 

Nordlandssykehuset i Stokmarknes uttrykker det:  

 

- Det er tungt for oss ansatte som stadig får nye bomber sluppet over hodene våre. Vi 

vil ha stabilitet og forutsigbarhet på arbeidsplassen vår, og slik det er nå råder det stor 

usikkerhet rundt sykehusets fremtid her på Stokmarknes. Om akuttberedskapen forsvinner, 

følger flere med i dragsuget. Kompetanse og arbeidsplasser forsvinner, og i verste fall sitter 

vi til slutt med et oppgradert sykehjem.( Vol.no/Hadsel/25.06.2015) 

 

Etter 15 år med udemokratisk og markedsbasert styring av norsk spesialisthelsetjeneste må 

Stortinget og lokale folkevalgte ta tilbake makten over sykehuspolitikken. Også ansvarlige for 

norske sykehus må̊ kunne skiftes ut gjennom demokratiske valg. Derfor foreslår Sp i 

Stortinget å avvikle helseforetaksmodellen, og innføre folkevalgt styring av sykehusene. Vi vil 

ha et desentralisert, spesialisert helsetilbud i hele landet. Lokalsykehusene er grunnmuren i 

den lokale helseberedskapen. Hver enkelt skal oppleve trygghet, både for seg selv og for sin 

familie. Hvem som skal få helsehjelp, hvor hjelpen skal gis og hva slags tilbud den enkelte får, 

skal avgjøres av fagpersoner i samarbeid med pasienten. Disse prioriteringene skal ikke 

styres utfra økonomisk lønnsomhet. Den forretningsbaserte finansieringsmodellen, med 

innsatsstyrt finansiering og forretningsregnskap, må avvikles. En ny helseforvaltningslov må 

sikre at sykehusene rammefinansieres på samme måte som andre grunnleggende, offentlige 

tilbud. 

 

 

Tinn kommune er et av de stedene som mistet sitt lokale 

sykehustilbud, da sykehuset på Rjukan ble nedlagt sommeren 2015. 

 

Hør hva Bjørn Sverre Sæberg Birkeland, Senterpartiets ordfører i 

Tinn kommune mener om regjeringens "sentraliseringskåthet." 

 

 

 

 

 

 

http://www.vol.no/nyheter/hadsel/article11244838.ece
http://radiorjukan.no/nyheter/144/birkeland-ut-mot-sentraliseringskatheten/
http://radiorjukan.no/nyheter/144/birkeland-ut-mot-sentraliseringskatheten/
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Til diskusjon: 

 

Er det nødvendig med «ny 

medisin» for helseforetakene? 

 

Hva mener dere bør gjøres? 

 

Hvordan kan lokalsykehuset best 

organiseres? 

 

Hva slags foretaksmodell mener 

dere i størst grad vil ivareta 

innbyggerne og pasientene på 

best mulig måte? 

 

 

Universitet og høyskoler 

"Ikke tegn til stordriftsfordeler i høgere utdanning", konkluderer en gruppe forskere i en 

artikkel i Forskningspolitikk 1/15. Det er neppe slik at sammenslåinger helt automatisk vil 

øke kvaliteten i utdanningen. Storfusjoner vil dessverre kunne gi motsatt resultat, slik at 

resultatet i stedet blir dårligere kvalitet. Sammenslåinger av universiteter og høgskoler vil 

dessuten kunne utvanne begge institusjonstypenes egenart. Sp ønsker derfor sterke og 

sjølstendige høgskoler, som først og fremst kan sikre lokalt og regionalt arbeidsliv 

kompetanse og arbeidskraft.  

 

Vi vil gi institusjonene mulighet til å velge samarbeidsformer etter behov, og uten at de skal 

presses til sammenslåinger. Målet må være å dyrke fram høgskoler med regional forankring 

som raskt kan svare på det lokale arbeidslivets og næringslivet behov for forskning og 

kompetanse.  

 

Sp mener at en ny arbeidsdeling i universitets og høgskolesektoren ikke kan defineres uten å 

se helheten i samfunnsoppdragene til disse institusjonene. Vi mener det er naturlig først å 

drøfte en tydeligere arbeidsdeling mellom universitetene og høgskolene for så å diskutere 

ambisjoner og kvalitetskrav for den enkelte kategori.  

 

 

 

 

 

 

Politi 

http://fpol.no/wp-content/uploads/2015/03/Forskningspolitikk-1-2015_side-14-15.pdf
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«Vi må få et politi som greier å oppfylle samfunnsoppdraget om å skape trygghet for alle der 

de bor og oppholder seg», skriver Kjetil Drange, leder av Politiets Fellesforbund Sogn og 

Fjordane i   Firda 25.02.15 . Den kraftige sentraliseringen det legges opp til gjennom 

politireformen, vil snarere gi et fjernt enn et nært politi i mange lokalsamfunn. I praksis vil 

den nye reformen øke avstanden mellom dem som styrer, og de som yter tjenester. 

Reformen legger i praksis opp til mindre «hverdagspoliti» mange steder i landet. Derfor blir 

det å kalle den nye politireformen en ”nærpolitireform” , temmelig fjernt fra selve  innholdet 

som ligger  i reformen.  

Regjeringen.no: Fakta om nærpolitireformen  

 

Senterpartiet ønsker en fylkesmodell med 18 politidistrikt 

(Agder er allerede slått sammen). Vi ønsker et 

tilstedeværende politi med lokal forankring, som ikke bare 

dukker opp i utrykningssammenheng. Politikerne må sørge 

for å bygge videre på det som fungerer i norsk politi, i stedet 

for å rive ned. Gjørv-kommisjonens konkluderte med at det 

var ledelse og kultur som sviktet under terroren i 2011. Dette 

må tas på alvor gjennom arbeid med forbedringer, og det er 

vanskelig å tro at disse problemene kan løses gjennom en 

storstilt sentralisering av politisektoren. Resultatet kan bli et 

politi med uklare kommandolinjer og mer byråkrati, noe vi 

ikke ønsker oss.  

 

Enten det gjelder politi eller brannvesen, er Sp opptatt av en 

struktur som ikke skaper unødig byråkrati, og som gjør at 

mest mulig ressurser settes av til beredskapsarbeid. Teorien 

om at «størst er best» er unyansert, noe organiseringen av 

blant annet helseforetakene har vist. I stedet for å svekke de 

lokale lensmannskontorene, trengs det en økonomisk 

satsing. Sp vil også påpeke at irreversible forslag ikke må iverksettes på områder som har 

med folks trygghet å gjøre. 

 

Kommunereform 

Kommunene er lokalsamfunnsutviklere, tjeneste- og trygghetsleverandører og den viktigste 

arenaen for lokalt folkestyre. Dette perspektivet må ligge til grunn for eventuelle 

strukturendringer. Sp mener en relativt finmasket kommunestruktur har bidratt til trygghet, 

velferd, verdiskaping og et levende folkestyre i hele landet; ja, den er en nødvendig 

forutsetning for å «ta hele Norge i bruk». Vi vil at ressursgrunnlaget i hele landet skal 

utnyttes – og vi vil gi folk valgfrihet til å leve der de føler de hører hjemme. 

 
 
«Systemene må aldri bli 
viktigere enn folkene, og 
rapportering må aldri i 
seg sjøl bli viktigere enn 
handling. Det er viktigere 
at folk blir raskt evakuert 
fra en brann enn hvordan 
en rapporterer til et 
statlig direktorat. Det er 
viktigere at nødetatene 
evner å gi raske beskjeder 
seg imellom enn hvor 
store enhetene er.»  
Marit Arnstad, 06.10.14.  
 

http://www.firda.no/politireform/synspunkt/politireformen-narpoliti-eller-fjernpoliti/o/5-15-35202
https://www.regjeringen.no/no/tema/lov-og-rett/kriminalitet-og-politi/innsikt/narpolitireformen/fakta-om-narpolitireformen/id2398894/
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Sp mener reformen iverksettes uforsvarlig fort og med en uakseptabel bruk av tvang, men 

først og fremst tar vi avstand fra reformens begrunnelser. Den hviler på feil premisser og tar 

ikke hensyn til den virkeligheten folk 

opplever i sine lokalsamfunn. 

 

Hør hva Heidi Greni sa om 

oppgavefordelingen mellom stat og 

kommune under landsmøtet 2015. 

 

 

 

 

 

Til diskusjon: 

 

Hvilke synspunkter har dere på reformene som er nevnt over? Hvordan tror dere egen 

kommune vil påvirkes av de ulike reformene? Kan dere se umiddelbare konsekvenser 

(positive/negative) som følge av de «blå-blå» reformene? 

 

Hvordan ser dere på kommunereformen, og gjennomføringen av denne så langt i prosessen?  

 

Hvordan tror dere reformen vil innvirke på egen kommune? 

 

Det snakkes mye om «stordriftsfordeler» ved kommunesammenslåing/drifting av store 

kommuner. Kan det tenkes at det også finnes «smådriftsfordeler» og «stordriftsulemper»? 

Diskuter stordriftsfordeler kontra smådriftsfordeler, med utgangspunkt i egen kommune. 

Hvilke fordeler og ulemper finnes i små/mellomstore kommuner kontra store kommuner?  

 

" Frykter for lokal-demokratiet", skriver fylkesvaraordfører Arne Braut (Sp)  i Sør-Trøndelag i 

en kronikk i Adresseavisa 14. janaur 2015.  

Er det en reell grunn til frykt for lokaldemokratiet, slik Arne Braut skriver? Hva mener dere? 

 

– Vi lar oss ikke lure av statsråd Sanners løfter om at hans reform skal flytte makt 

nedover til folk flest og lokalmiljøene de lever i. Heller ikke av hans budskap om at det er 

frivillighet og lokale løsninger som skal være førende for reformarbeidet. Vi i Senterpartiet vet 

at hans kommunereform vil sentralisere makt til store enheter, færre folkevalgte og svekke 

folks mulighet til å delta i utformingen av lokalsamfunnet og de kommunale 

velferdstjenestene. Heidi Greni, Senterpartiets landsmøte 2015. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2-XPoFFyagA
https://www.youtube.com/watch?v=2-XPoFFyagA
https://www.youtube.com/watch?v=2-XPoFFyagA
http://www.adressa.no/meninger/kronikker/article10540863.ece
http://www.adressa.no/meninger/kronikker/article10540863.ece
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Senterpartiet mener: 

 

Sykehus: Senterpartiet vil oppløse den regionale foretaksmodellen, beholde statlig eierskap, 

men desentralisere styringen til 20 sykehusstyrer tilsvarende dagens lokale helseforetak. De 

skal ha et flertall av medlemmer oppnevnt av fylkestinget. På sikt vil Senterpartiet overføre 

ansvaret for sykehusene til regionalt folkevalgt eierskap. (SP-politikk fra A-Å: Sykehus) 

 

Høgskole- og universiteter: Senterpartiet mener det er en fare for at regjeringens snevre 

definisjon av kvalitetsbegrepet vil føre til en storstilt sanering av gode fagmiljøer og frata 

regionene viktig forskning og kompetanseutvikling. (Om strukturreformen innen høgere 

utdanning) 

 

Politi: Senterpartiet mener at alle, uansett bosted, skal kunne føle at deres sikkerhet blir 

godt ivaretatt av et tilstedeværende og synlig politi. Vi ønsker derfor å opprettholde en 

desentralisert politidistrikt- og lensmannsstruktur for å sikre beredskap og nødvendig 

lokalkunnskap. Nærpolitiets lokale tilstedeværelse setter de i stand til å forebygge og 

oppdage kriminalitet på et tidlig tidspunkt. Politiet må bli mer effektive uten at det går på 

bekostning av kvalitet og tilstedeværelse. Senterpartiet vil innføre en geografisk definert 

responstid for politiet. Vi er imot generell bevæpning av politiet, men vil tillate nedlåst 

våpen i politibil. Senterpartiet er kritiske til regjeringens såkalte Nærpolitireform, som skaper 

usikkerhet rundt hvor mange lensmannskontor det vil være i fremtiden og reduserer antall 

politidistrikt ned til et nivå som i følge oss er uansvarlig. Senterpartiet vil at politidistriktene i 

hovedsak skal følge fylkesgrensene.  (Sp-politikk fra A til Å: Politi) 

 

Kommunereformen:  

Senterpartiet mener at offentlig tjenesteproduksjon skal løses på lavest effektive nivå, og at 

flere oppgaver med fordel kan overføres til kommunene.  Det er også behov for en 

gjennomgang av regelstyring og kontroll- og tilsynsfunksjoner, for å gi bedre rom for 

tilpassing av løsninger til lokale forhold og lokale prioriteringer. En slik desentralisering kan 

gjennomføres innenfor dagens kommunestruktur, men krever en omprøving av behovet for 

statlig detaljstyring. Lokalt folkestyre skal sette innbyggerne i stand til å påvirke utviklingen 

av eget lokalsamfunn, og dermed rammene for deres eget liv. Gjennom en målrettet 

desentraliserings- og demokratiseringspolitikk vil nordmenn kunne ta ansvar for å skape 

robuste lokalsamfunn, som bidrar til sunn og bærekraftig nasjonal utvikling. Senterpartiet 

anerkjenner ikke verdigrunnlaget som regjeringen legger til grunn for å drøfte  

kommunestrukturendringer.  Det er ikke slik at større kommuner gir mer robuste 

kommuner, og at styrking av lokaldemokratiet løses gjennom å slå sammen kommuner.  

Større kommuner gir mer spesialiserte byråkratiske strukturer enn mindre, og blir ofte 

mindre robuste i møtet med endringskrav som krever tverrfaglighet, og i sin dialog med 

innbyggerne. (Utdrag fra Verdiplattformen, gjengitt i studiehefte om kommunereformen) 

http://www.senterpartiet.no/s/category13002.html
http://www.senterpartiet.no/nr-1-2015-5-februar/strukturreform-innen-hoyere-utdanning-og-forskning-article85470-15686.html
http://www.senterpartiet.no/nr-1-2015-5-februar/strukturreform-innen-hoyere-utdanning-og-forskning-article85470-15686.html
http://www.senterpartiet.no/p/category12999.html
http://www.senterpartiet.no/getfile.php/Bildegalleri/ARKIV/Eldre/Konvertert1/Studieforbundet%20%28SpS%29/Studiehefte%20kommunereform%202014%20publ.pdf
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Hold deg oppdatert, og delta i debatten! 

 

 

På  www.senterpartiet.no finner du informasjon om verdigrunnlag, politikk, politikere og 

aktuelle saker.  Se også www.senterpartiskolen.no 

 

 Senterpartiets verdigrunnlag 

http://www.senterpartiet.no/verdigrunnlag/category15087.html 

 

 Nyheter fra Sp finner du her: 

http://www.senterpartiet.no/nyheter/category14521.html 

 

 Her kan du se hva ulike medier skriver om Sp: Om Sp i mediene 

 

 Her finner du løpesedler, bla. om gode nærmiljø og nei til tvangssammenslåing av 

kommuner: http://www.senterpartiet.no/lopesedler/category15603.html 

 

 Uttalelser fra Landsmøtet 2015 og fra Sentralstyret: 

http://www.senterpartiet.no/uttalelser/category13015.html 

 

Delta gjerne i debatten på sosiale medier: 

  Trygve Slagsvold Vedum på Facebook 

 Senterpartiet på Facebook 

 Senterpartiet på Twitter 

 

 

 

 

Senterpartiet vil bygge 

samfunnet nedenfra. Vi vil ha 

et samfunn med frie, 

selvstendige mennesker som 

med tro på egne evner tar 

ansvar for sitt eget liv, for 

fellesskapet og for natur og 

miljø. www.senterpartiet.no 

 

 

 

«Grønne byer, levende distrikt, små forskjeller.» 

http://www.senterpartiet.no/
http://www.senterpartiskolen.no/
http://www.senterpartiet.no/verdigrunnlag/category15087.html
http://www.senterpartiet.no/nyheter/category14521.html
http://newsfeeds.opoint.com/sp/?username=sp_feed&password=333d06570c20d7774ab37d643514c499
http://www.senterpartiet.no/lopesedler/category15603.html
http://www.senterpartiet.no/uttalelser/category13015.html
https://www.facebook.com/pages/Trygve-Slagsvold-Vedum/739479816107780?fref=ts
https://nb-no.facebook.com/senterpartiet
https://twitter.com/senterpartiet
http://www.senterpartiet.no/
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