DISTRIKTSLØFTET 2025
EN PLAN FOR Å STYRKE HELE NORGE

SENTERPARTIET VIL UTVIKLE HELE NORGE
Denne høsten er det mye som står på spill – for veldig mange. Politikk
og stortingsvalg handler om hvilket Norge vi vil ha. Vi kan ikke finne oss
i at kvinner ikke rekker fram til fødeavdelingen, at nærskoler legges
ned, at bonden gir opp og at politiet ikke kommer når du trenger hjelp.
Hverdagen og framtida til mange lokalsamfunn står på spill.
Mange har opplevd at kommunen de bor i har blitt borte og at fylker har
blitt tvangssammenslått. Statlige arbeidsplasser har forsvunnet og blitt
sentralisert til større byer. Protestene har blitt overhørt og lokalsamfunn
overkjørt. Nå må Høyre og Frp byttes ut.
Folk er glade i hjemplassen sin. Over hele landet bidrar lokale helter til
å skape engasjement, aktivitet, og sterke lokale felleskap. Men i åtte
år har Høyre-regjeringen sentralisert landet vårt, bit for bit. Høstens
stortingsvalg handler om å velge retning; Vil vi ha en regjering som
bygger opp under lokal vekst og utvikling, eller skal Høyre og Frp få
fortsette med sentralisering og nedleggelser?
Senterpartiet vil gi alle muligheten til å leve gode liv, uansett hvor i Norge
du bor. Landet trenger en ny regjering som vil stoppe sentraliseringen og
satse på hele Norge.

Politikk betyr noe.
Det vil være for sent for mange bygder om fire år.
Det er nå det gjelder.

For å redde lokalsamfunn i hele Norge skal Senterpartiet:
OPPRETTE NYE POLITITJENESTESTEDER
MED MINST 5 ANSATTE PÅ HVERT KONTOR

Alle skal være trygge på at politiet kommer, uansett hvor i landet man bor. Da trenger vi et reelt
nærpoliti. Høyre og Frp har lagt ned 126 lensmannskontorer. Mange av kontorene som er igjen
står ubemannet eller har svært kort åpningstid. Senterpartiet vil opprette polititjenestesteder
og politiposter gjennom en fireårig «opptrappingsplan for mer tilstedeværende nærpoliti»,
med minimum fem ansatte på hvert sted. Planen iverksettes med 20 tjenestesteder i 2022.
Tjenesteenhetene opprettes etter dialog mellom politimester og kommunene. I Danmark
begynte sentraliseringen av politiet ti år før man la ned de norske lensmannskontorene. Danskene
har nå erkjent feilgrepet og har begynt å opprette nye lensmannskontor.

ALLE SKAL HA EN SKOLE NÆR SEG

Nedleggelser av nærskoler rammer barna og lokalsamfunnene våre hardt. Etter åtte år med
Høyre og Frp i førersetet føler mange kommuner på det økonomiske presset om å legge ned
nærskoler. Med Senterpartiet i regjering skal staten gjøre det lettere, ikke vanskeligere, å drive
skoler i barnas nærmiljø. Alle kommuner skal årlig få en halv million kroner per skole. Blir en skole
lagt ned vil beløpet bortfalle. I tillegg vil alle små og mellomstore kommuner få mer penger med
vår plan for kommunene.

INGEN SKAL FØDE ALENE

Når livet er på sitt mest kaotiske, fantastiske og skumle på én gang, skal man ha fagfolk ved sin
side. Senterpartiet vil lovfeste at alle som bor mer enn en time unna fødestedet skal ha tilbud
om følgetjeneste med jordmor, slik at flere får dette tilbudet. Vi skal også sikre at alle dagens
fødeinstitusjoner skal bestå. Alle skal enten ha kort vei til en fødeinstitusjon eller være sikker på at
de får hjelp når dagen kommer. Det er en forutsetning for å kunne leve og bo i hele Norge.

RESPONSTIDEN FOR AMBULANSER MÅ LOVFESTES

Folk blør ikke saktere i distriktene. Ambulansen skal nå fram når ulykken først er ute, uansett
hvor den skjer i Norge. Derfor vil vi stille krav til hvor fort ambulansen skal komme, i alle landets
kommuner. Alle skal være trygge på at hjelpen er nær når den virkelig trengs, i hele Norge.

HALVERE PRISENE PÅ FLYTURER I DISTRIKTENE

Senterpartiet vil sørge for et godt flytilbud i hele Norge. Der noen kan ta buss, tog eller trikk,
er fly fortsatt det viktigste kollektivtilbudet i store deler av Norge. Det skal ikke stå på hvor tykk
lommebok du har om du har råd til å komme deg til sykehuset, dra på fotballcup eller ta en tur
og besøke bestemor. Vi vil halvere prisene på kortbanenettet slik at folk og næringsliv skal ha
mulighet til å reise, både til og fra, i hele Norge.

GRATIS FERJE TIL ALLE SOM MÅ TA FERJE

Dyre billetter på ferje og hurtigbåt rammer urettferdig. Innbyggerne og næringslivet langs kysten
betaler nå en urimelig høy pris i hverdagen. Senterpartiet vil sørge for billigere billetter på ferje
og hurtigbåt og flere avganger der det er nødvendig. Alle øysamfunn uten veiforbindelse skal ha
gratis ferje. Det samme gjelder alle små ferjesamband. Dyre ferjer skal ikke lenger hindre folk i å
leve gode liv i hele Norge.

GI PENDLERNE FRADRAGENE SINE TILBAKE

Noen av de småligste kuttene Frp og Høyre har gjennomført er kuttene i reisefradraget og
pendlerfradraget. Hver pendler har i snitt 3 700 kr mindre på konto hvert år på grunn av dette
kuttet, og langpendlerne har tapt mest. Senterpartiet mener vi skal være takknemlige for at folk
er villige til å reise for å arbeide. Med Senterpartiet i regjering skal kuttene reverseres. Staten skal
ikke gjøre det vanskeligere å ta en jobb som er litt unna der man bor.

HØYERE INNTEKT TIL BONDEN NÅ

Norsk landbruk er fantastisk. Den norske bonden produserer verdens reneste og tryggeste mat,
men får alt for lite igjen for det. Senterpartiet vil sikre at jordbruket har samme inntekt som andre
yrkesgrupper i løpet av 4-6 år. Vi må sikre at denne generasjonen, og alle generasjoner som
kommer også får mulighet til å drive jorda og skogen, og ta vare på dyra våre i hele Norge. Det er
viktig for bygdene våre, det er viktig for meg og deg som trenger mat på bordet hver dag og det
er viktig for landet. Matproduksjon er en helt grunnleggende del av beredskapen vår.

GJENREISE REISELIVET ETTER PANDEMIEN

Reiselivet er viktig for verdiskaping og bosetting i hele Norge og er en av de næringene som er
hardest rammet av koronapandemien. Etter å ha økt avgiftene på reiselivet over flere år er Høyre
og Frp nå klare til å gjøre det igjen; de vil doble reiselivsmomsen fra oktober. Det er feil medisin
midt i en krisesituasjon. Senterpartiet vil la reiselivet fortsette med den lave momsen på 6% ut
2021, og permanent senke reiselivsmomsen fra 12 % til 8 %. I tillegg vil vi sikre at bedriftene ikke
blir kjøpt opp av utenlandske storselskaper. Senterpartiet vil sikre at reiselivsnæringen får beholde
krisetiltak, som permitteringsordninger, til koronapandemien er over.

HØYHASTIGHETSBREDBÅND TIL ABSOLUTT ALLE INNEN 2025

I en tid hvor staten i stadig større grad har blitt en nettside, og mange kan ta med seg jobben hvor
som helst, er stabilt internett helt nødvendig infrastruktur. Vi skal derfor sørge for bredbånd til
alle norske husstander. De 10% som bor ytterst har like mye rett på godt og stabilt internett som
den 10% som bor midt i sentrum. Vi skal derfor sørge for at det bygges bredbånd til absolutt alle i
Norge innen 2025.

STOPPE TVANGSNEDLEGGELSEN AV KOMMUNER

Tvangssammenslåinger av kommuner fører kun til større avstand mellom folk og
folkevalgte, og at viktige tilbud blir sentralisert bort fra folk. Kommuner skal bruke tid på å
gi innbyggerne sine gode tjenester, som barnehager, skoler og sykehjem, ikke på evinnelige
sammenslåingsdiskusjoner. Staten må slutte å legge økonomisk press på kommuner som
ikke vil slå seg sammen, og alle tidligere kommuner som vil gjenoppstå må få lov til det ved
kommunevalget i 2023.

SPLITTE OPP DE TVANGSSAMMENSLÅTTE FYLKENE

Folk ville ikke ha dem, de fungerer dårlig og er dyre i drift. De nye regionene må skrotes, og det
må skje raskt. Senterpartiet vil gi Troms og Finnmark, Viken, Innlandet, Vestland og Vestfold og
Telemark mulighet til å oppløse seg, dersom det er et lokalt ønske om dette.

www.senterpartiet.no/distrikt

