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nær folk

SENTERPARTIET VIL HA GODE 
TJENESTER NÆR FOLK I HELE 
HEDMARK
Med Høyre og Frp i regjering har 
Hedmark opplevd stadig mer 
sentralisering. Både lensmanns- 
kontor, domstoler, skattekontor, 
NAV-kontor, trafikkstasjoner og 
flere andre tjenester er enten blitt 
nedlagt eller frykter nedleggelse. 
Senterpartiet vil snu utviklingen.

SENTERPARTIET VIL STYRKE 
BEREDSKAPEN I HELE  
HEDMARK 
Når ulykker eller sykdom rammer, 
skal alle i Hedmark være trygge 
på å få hjelp av både politi,  
ambulanse og brannvesen. Den 
såkalte nærpolitireformen har 
sentralisert politiet og svekket 
beredskapen store deler av  
Norge. Vi vil ha både politi,  
ambulanser og brannvesen nær 
folk over hele Hedmark.

SENTERPARTIET HEIER PÅ 
DEN NORSKE BONDEN
Hedmark er et av landets største 
jordbruksområder. Norske bønder 
er i verdensklasse på lav anti- 
biotikabruk og dyrehelse.  
Senterpartiet mener vi må øke 
selvforsyningsgraden og  
importere mindre mat fra  
utlandet. Det er helt nødvendig 
å styrke satsingen på jordbruket 
i Norge for å skape flere arbeids-
plasser i Hedmark og holde  
kulturlandskapet levende.

SENTERPARTIET VIL BYGGE 
UT BREDBÅND I HELE  
FYLKET
Dårlig tilgang på digital infra-
struktur skaper store forskjeller 
mellom folk. Alle i Hedmark har 
krav på høyhastighets bredbånd, 
og dette må bygges ut langt  
raskere enn i dag!

SENTERPARTIET VIL HA EN 
RETTFERDIG ROVDYRFOR-
VALTNING
De siste årene har rovdyrbestanden 
i Hedmark, og særlig antall ulv, 
eksplodert. Dette er uakseptabelt, 
skaper utrygghet for folk og  
ødelegger for beitenæring, jakt- 
og friluftsliv. Senterpartiet vil føre 
en rovdyrpolitikk der vi tar langt 
større hensyn til de som faktisk 
bor nær ulven. 

I STORE SYSTEMER BLIR 
MENNESKER SMÅ
Kort avstand mellom folk flest 
og folkevalgte både i kommune, 
fylke og stat er viktig. Derfor vil vi 
beholde Hedmark som valgkrets 
for stortingsvalget, løse opp  
Innlandet fylke og etablere  
Hedmark og Oppland som  
selvstendige fylker gjennom en 
folkeavstemning.

1
Trygve Slagsvold Vedum

2
Emilie Enger Mehl

3
Per Martin Sandtrøen

VI TROR PÅ 
hele Hedmark
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Margrethe Haarr
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Ole Mathias Rønaasen

SENTERPARTIET VIL SENKE 
AVGIFTENE PÅ STRØM OG 
DRIVSTOFF
I Hedmark er de aller fleste 
avhengige av bil. Vi aksepterer 
ikke stadig høyere avgifter for folk 
som kjører i vanlige bensin-  
eller dieselbiler. Grønn omstilling 
av bilparken må skje gjennom 
frivillige insentivordninger, ikke 
slik at det rammer vanlige folk i 
distriktene og skaper urettferdige 
forskjeller mellom folk.

SENTERPARTIET VIL  
PRIORITERE VEDLIKEHOLD 
AV  VEINETTET
Trygge veier er en forutsetning 
både for næringslivet og folk. Det 
er et stort etterslep på vedlike-
holdet på både riks- og  
fylkesveier.

SENTERPARTIET SIER NEI TIL 
TVANG OG SENTRALISERING 
Med Høyre og Frp i regjering har 
både fylker og kommuner blitt 
slått sammen med tvang. Lokal-
befolkningen har blitt overkjørt 
gang etter gang. Dette må ta 
slutt! Senterpartiet vil la folket i 
hver kommune selv bestemme  
om de vil beholde sin egen 
kommune. Samtidig vil vi styrke 
kommunenes økonomi slik at vi 
får flere lærere, sykepleiere og 
ansatte i skolene, sykehjemmene 
og barnehagene i lokal- 
samfunnene i Hedmark.

1. Trygve Slagsvold Vedum 
Stange 

2. Emilie Enger Mehl 
Åsnes Finnskog 

3. Per Martin Sandtrøen 
Tynset 

4. Margrethe Haarr 
Kongsviner 

5. Ole Mathias Rønaasen 
Grue 

6. Marte Larsen Tønseth 
Løten 

7. Jesper Nohr 
Trysil 

8. Odd Amund Lundberg 
Ringsaker 

9. Olov Grøtting 
Alvdal 

10. Erlend Kvittum Nytrøen 
Tynset 

11. Mari Gjestvang 
Ringsaker 

12. Per Gunnar Stensvaag 
Trysil 

13. Line Storsnes 
Engerdal

6
Marte Larsen Tønseth

Les mer på  

www.sp.no/hedmark



nær folk

8

De siste åtte årene under Høyre 
og Frp har ulvebestanden økt 
langt utover Stortingets  
bestandsmål og lokalt og faglig 
forankrede vedtak har blitt over-
kjørt av Regjeringen. 

Vi i Senterpartiet mener det er 
på tide at man begynner å lytte 
til folkene som faktisk lever tett 
på ulven og de andre rovdyrene 

hver dag, og ikke minst til de som 
produserer mat til oss alle i de 
samme områdene. 

Vi vil derfor innføre en mer effektiv 
rovdyrforvaltning som prioriterer 
beitebruk, levende bygder og 
rødlista arter i kulturlandskapet. 
Høyre, Venstre, KrF og Frp  
ignorering av vedtatte bestands-
mål må ta slutt . 

 TRYGT BEITE 

I HELE NORGE
8. januar 2019 demonstrerte 

over 10 000 mennesker mot 

regjeringens rovdyrpolitikk 

utenfor Stortinget. Under 

paroler som «Nok er nok» 

viste folk sin motstand mot 

måten Høyre, Frp, Venstre 

og KrF har styrt norsk  

rovdyrpolitikk. Nå er det på 

tide å velge en regjering som 

lytter til folk og gjeninnfører 

en rovdyrpolitikk som  

tar folk, beitedyr og  

distrikts-Norge  

på alvor. 
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Det siste året har også regjeringen 
vist hvor langt de er villige til å gå 
for å beskytte enkelte symbol- 
individer. 

Den mye omtalte Deisjøulven har 
blitt fløyet rundt med helikopter 
flere ganger og staten har brukt 
enorme ressurser på å flytte den 
rundt. Til sammen har den norske 
stat kastet bort penger i million-

klassen på en enkelt ulv takket 
være KrF, Venstre, Frp og Høyre. 

Dette er penger som mye heller 
burde vært brukt på skoler,  
sykehjem eller barnehager i  
kommune-Norge. Ulven, som 
blant annet ble fløyet fra  
Hedmark til Østfold, har vært 
svært nærgående på sin veg 
nordover igjen. Det er en uholdbar 

situasjon at en slik helikopter- 
ulv skal få luske rundt på gårdstun, 
mellom lekestuer og barnevogner, 
og fortsatt være fredet. 

I store deler av Norge er beite-
landbruket under sterkt press på 
grunn av rovdyr. Bare siden 2004, 
da Arbeiderpartiet, Høyre, KrF, 
Venstre og Sv etablerte ulve-
sonen, har over 2/3 av de 9000 
sauene som var på utmarksbeite 
i sona forsvunnet. Den samme 
utviklingen ser man også i  
områder rundt ulvesonen, og i 
andre regioner med høyt rovdyr-
press. Det tragiske med en slik 
situasjon er at det ikke bare er de 
enkelte bøndene som lider når 
tapene til rovdyr blir så store at 
man må slutte med beitedyr. 

Dersom bonden tar med seg 
familien og flytter forsvinner det 
unger i barnehagen, grunnlaget 
for den lokale elektrikeren og 
veterinæren blir mindre, mat- 
butikken får mindre omsetning og 
folketallet i kommunen går ned. 
Dette er bare en av mange  
måter dagens regjering sakte 
men sikkert sentraliserer folk, 
tjenester og makt bort fra  
distriktene. 

Skal vi øke selvforsyningsgraden 
og skape levende bygdesamfunn 
i hele Norge må vi ha muligheten 
til å bruke den fantastiske forny-
bare ressursen utmarka vår er. Vi 
i Senterpartiet sier nei til ulv og ja 
til den norske bonden.
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Det blir et stadig viktigere 

spørsmål å stille seg i en 

verden hvor store inter- 

nasjonale selskaper viser 

stor interesse for å eie  

norske naturressurser. 

Senterpartiet sier nei til salget 
av Norge. Vi vil ikke tilbake til et 
adelssamfunn hvor storkapital, 
aksjeselskap, investeringsfond 
og spekulanter utkonkurrerer 
bønder, skogbrukere og vanlige 
norske folk. 

Våre rike naturressurser er grunn-
laget for hoveddelen av verdi- 
skapingen i Norge. Verden vil 
etterspørre mer av det vi har mye 
av; energi, fisk, mineraler, skog, 
ren mat og vakker natur for å 
nevne noe. 

Senterpartiet mener det har vært 
ekstremt viktig for Norge å ha 
nasjonal kontroll over disse  
naturressursene. Vi kan bare 
tenke oss hvordan Norge hadde 
vært i dag hvis våre folkevalgte 
hadde solgt norske fossefall,  
skoger eller fiskeressurser til Kina 
på begynnelsen av 1900-tallet. 

Da hadde energi, industri- og 
teknologieventyr som er grunn- 
laget for norsk verdiskapning aldri 
kommet vårt eget land til gode, 
og vi hadde vært enda mer  

Hvem skal eie jorda, skogen  
og resten av naturressursene våre?

nær folk
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avhengige av import for å sikre 
vår egen mat.  

Derfor protesterte vi høylytt da 
Høyre og Frp foreslo å oppheve 
konsesjonslovene våre. Det fikk vi 
stoppet, men de klarte å få opp-
hevet priskontrollen på salg av 
skogeiendommer. Det har gjort 
det lukrativt å selge norsk skog 
ut av landet. I fjor ble en nesten 
540 000 dekar stor eiendom med 
skog og utmark i Namdalen solgt 
til et tysk land- og skogbruks- 
selskap. Det er et større areal enn 

hele Oslo fylke som nå sitter på 
utenlandske hender.

Senterpartiet mener det norske 
folk må styre utviklingen i Norge. 
Norsk eierskap til våre natur- 
ressurser er avgjørende for å 
være herre i eget hus også i fram-
tida og ikke minst for bered- 
skapen vår i generasjoner fram-
over. Det kan ikke være slik at en 
lokal bonde ikke får styrket  
næringsgrunnlaget på gården 
fordi de blir utkonkurrert av en 
kinesisk forretningsmann i en  
budrunde helt uten grenser. Da 
vil vi bli stående igjen som et 
fattigere land. 

Dessverre er det ikke bare norsk 
skog og jord som de siste årene 
har blitt gitt til utenlandske inves-
torer av en salgsivrig regjering. I 
2020 solgte regjeringen statens 
aksjer i eiendomsselskapet Entra 
til utenlandske investorer. Entra 
eier bl.a. Nasjonalbiblioteket, 
Postgirobygget, Rockheim og en 
rekke høyskoler, politistasjoner, 
domstolsbygg, trygdekontorer og 
Statens Hus rundt om i Norge. Nå 
leier altså det offentlige sine egne 
bygg fra utenlandske investorer. 
Slike salg av eiendommer staten 
bruker selv gjør private investorer 
rike og vår felles stat fattigere.

Høyre og Frp jobber aktivt for å 
selge Norge bit for bit. Først ville 
de avvikle konsesjonslovene og 
selge ut norsk jord og skog.  
Deretter ville de selge viktige 

norske bedrifter som Kongsberg- 
gruppen, Cermaq og Flytoget. Så 
ga regjeringen og Arbeiderpartiet 
EU makt over viktige deler av 
norsk energipolitikk, og nå har 
utenlandske selskaper presset 
NSB bort fra jernbanen i store 
deler av Norge. 

Nå trengs et sterkt Senterparti i 
regjering som kan stoppe salget 
av Norge og igjen prioritere norsk 
eierskap og lokal forvaltning slik 
våre forgjengere så klokt gjorde 
med vannkraften vår for 100 år 
siden. 

Telenor, Entra, Kongsberg-
gruppen, Flytoget, SAS, 
Cermaq, Mesta og  
Baneservice er bare noen 
av selskapene Høyre og 
Frp har solgt, eller foreslått 
å selge de siste 8 årene.

 NEI TIL  

SALG AV NORGE

FAKTA
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Som plaster på såret har vi fått 
bobilpoliti. Det mener vi i Senter-
partiet er uakseptabelt. Politiet 
må være nær folk i hele Norge. 
Du skal vite at du får hjelp når du 
trenger det uansett om du bor 
i sentrum av Hamar eller på en 
gård i Hallingdal. 

Til stadighet hører man fortellinger 
om hvor godt det går i politiet og 
hvor mange nye ansatte det har 
blitt. Det er sant at det har blitt 
flere ansatte i politiet de siste 
årene, men alle de nye stillingene 
har havnet i det stadig økende 
politibyråkratiet. Høyre og Frp 
gjennomførte tidenes sentrali-
sering av politiet og lovet flere 
politi ute i tjeneste, men det har 
ikke skjedd. Siden 2015 er det 
ansatt omtrent 3000 nye årsverk i 
Politiet, hvorav kun 2 var patrulje-
mannskap. 

I Innlandet har reformen ført til 
en storstilt sentralisering av de 
ansatte. Hedmark og Oppland 
har fått 110 nye stillinger i politiet, 
men samtidig har ansatte på 
Hamar økt med 124 stillinger! 
I resten av de to fylkene har 
antallet ansatte i politiet gått 
ned siden 2016.  

Samtidig som de ansatte har 
blitt sentralisert har det blitt 
lagt ned 19 lensmannskontor 
i Hedmark og Oppland de 
siste årene. Dette ble forsvart 
med at det skulle bli bedre 
åpningstider på de få som ble 
igjen, men det motsatte har 
skjedd. I dag er det færre av 
de gjenværende lensmanns- 
kontorene som har åpent hver 
dag enn det var før reformen. 
Vi har altså fått et politi som 
har færre ansatte i distriktene, 
er mindre tilgjengelig og er 
lenger unna folk flest.  

Dette har ført til at politiet ikke 
når målene for responstid ved 
akutte hendelser i store deler 

av Hedmark og Oppland. Det er 
en uholdbar situasjon når man 
stadig oftere ser alvorlige hen-
delser hvor ambulansepersonell 
og brannvesenet er alene på 
ulykkesstedet i lang tid før politiet 
når fram. Det har blitt viktigere å 
ha folk på kontor i de store byene 
enn ute blant folk i hele Norge. 

Dessverre er dette kun et uttrykk 
for en generell utvikling i samfunnet 
vårt. Under Høyre og Frp har byrå- 
kratiet vokst og stadig færre av 
de ansatte utfører de livsviktige 
jobbene ute blant folk. Senter- 
partiet foreslår derfor å kutte  
kraftig i sentralt politibyråkrati  
og konsulentbruk slik at disse  
pengene kan brukes på politifolk 
ute i lokalsamfunn i hele Norge. 
Vi vil også gjenåpne nedlagte 
lensmannskontor for å sikre at vi 
har et politi som er nær folk og 
som faktisk rekker fram når  
ulykken skjer.

Det handler om at du skal være 
trygg uansett hvor du bor, i hele 
Norge.

 TRYGGE LOKALSAMFUNN
 I HELE NORGE

Gjennom nærpolitireformen 

sentraliserte Høyre og Frp det 

norske politiet. Resultatet av 

reformen har vært flere byrå-

krater og færre politifolk ute i 

distriktene.
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Regjeringens region- 
reform har vært et 
planløst kaos helt 
siden unnfangelsen. 
Fylkesgrenser som  
har bestått i flere hundre 
år ble opphevet med 
et pennestrøk, og ingen 
nye oppgaver fulgte med. 

Sammenslåingene av 
fylkene ble svært knapt 
begrunnet, og både i Hedmark 
og Oppland fylkesting stemte et 
overveldende flertall mot sammen- 
slåing av fylkene. De demokra-
tisk fattede vedtakene gjorde 
imidlertid lite inntrykk på Høyre, 
Frp, Venstre og KrF. Hedmark og 
Oppland skulle slås sammen, 
uavhengig av hva folkets valgte 
representanter på fylket faktisk 
mente.

De «nye store oppgavene» som 
ble lovet har hverken det nye Inn-
landet eller noe annet fylke i  
Norge sette noe til. Dersom fylkene 
skulle få større oppgaver, ville 
det være naturlig å starte med 

oppgaven 
fylkene tidligere 
hadde, nemlig eierskapet 
til og styringen av sykehusene 
i regionen. Slike oppgaver kom 
ikke og det er fortsatt store byrå-
kratiske helseforetak som styrer 
sykehusene våre. 

Allerede ser vi at sammenslåingen 
av fylkene fører til at store beløp 
brukes til helt andre ting enn  
tjenester nær folk.

Fylkeshuset på Hamar skal rehabi-
literes for flere hundretalls millioner. 

Økte avstander og 
daglig pendling gir 
også høyere  
kostnader. 

Dette er penger  
som heller burde  
blitt brukt til å  
bygge bredbånd i 
hele fylket, til å  
utbedre nedslitte 
fylkesveier og til å 
styrke det videre-
gående tilbudet i 
fylkene våre.

Senterpartiet er et  

 VI VIL BEHOLDE 

OPPLAND OG 
HEDMARK

folkestyreparti. Vi ønsker ikke et 
samfunn der makt, arbeidsplasser 
og folk sentraliseres. 

Derfor krever vi folkeavstemning 
om framtiden til fylkene  
Hedmark og Oppland og at en 
ny regjering etter valget gir oss 
muligheten til å reversere  
fylkessammenslåingene. 
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overlates til markedskreftene. Det 
tok 15 år fra Telegrafen kom til 
Norge i 1855 til vi hadde strukket 
kabler hele veien fra Kristiansand 
til Vadsø. At vi nå, 150 år senere 
somler og bruker tiår på å bygge 
ut godt bredbånd i hele landet er 
smått utrolig. 

Det er mulig å bygge ut høyhas-
tighetsnett til alle i Norge på få 
år, men det krever politisk vilje 
og et løft i bredbåndsstøtten i fra 
staten. Senterpartiet har derfor 
programfestet innføring av en  

 ALLE TRENGER 

BREDBÅND

Hjemmeskole, hjemme- 

kontor og kveldsmøter på 

teams har det siste året vist 

hvor viktig det er at alle har 

tilgang på bredbånd.  

Dessverre går utbyggingen 

av godt internett alt for tregt 

i store deler av Norge. 

Høyre og Frp har gang på gang 
nedprioritert penger til bred-
båndsutbygging, og lagt ansvaret 
over på private utbyggere og 
kommuner med trang økonomi.

Senterpartiet mener det alltid har 
vært, og fortsatt er, et statlig  
ansvar å bygge ut samfunns- 
kritisk infrastruktur i Norge. Plan-
leggingen og utbyggingen av 
vei, bane og internett kan ikke 

offentlig leveringsplikt for bred-
bånd i de områder hvor det ikke 
er grunnlag for kommersiell 
utbygging. 

Dersom vi skal lykkes med  
distriktspolitikken, det grønne 
skiftet og å skape nye arbeids-
plasser må man kunne bo og 
leve gode liv i hele Norge, og da 
er godt internett en del av den 
moderne hverdagen. Dessverre 
er det fortsatt utallige eksempler, 
fra Os til Søndre Land, på men-
nesker som lever uten tilgang til 
internett. 

Staten, banker og alle andre aktører 
flytter stadig mer aktivitet over på 
internett og da holder det ikke at 
bare de fleste er på nett. Alle må 
på nett! Hele Norges befolkning 
skal få godt høyhastighetsbred-
bånd, det er Senterpartiets løfte 
om en digital allemannsrett.

Planleggingen og 
utbyggingen av vei, 
bane og internett 
kan ikke overlates 
til markedskreftene.

nær folk



nær folk

14

Viestarmera válggabijrra
Viesttarmeara válgabiire

Vesthavets valgkrets

Gáiseguovllu válgabiire
Gáisi valgkrets

Davveguovllu válgabiire
Nordre valgkrets

Ávjovári válgabiire
Ávjovári valgkrets

Nuortaguovllu válgabiire
Østre valgkrets

Lulli-Norgga válgabiire
Sør-Norge valgkrets

Åarjel-Saepmie veeljemegievlie
Sørsamisk valgkrets

Husk å stemme i  
SAMETINGS-
VALGET!
Lær mer: www.senterpartiet.no/sametinget

Samer som folk er like mang-
foldige og unike som alle 
andre, og i vårt samepolitiske 
arbeid er det en selvfølge å 
ivareta alle samer i hele  
Sápmi. Bakgrunn, bosted, 
yrke, språk eller levesett skal 
ikke bety noe i forhold til det 
å kunne ivareta og stå i sin 
samiske tilhørighet.  

Det er opp til hver enkelt å 
definere sin egen identitet. 

GUOVDDÁŠBELLODAT/
SENTERPARTIET VIL:

• Sikre et fortsatt godt samhold 
og samarbeid mellom samer på 
tvers av landegrensene. Samene 
er ett folk som bor og lever i fire 
ulike land, med en felles kultur, 
språk og tilhørighet.  

• Sikre god samiskundervisning 
for alle elever som har krav på 
det. Læremiddelproduksjonen 
må styrkes, spesielt i forhold til 
digitale undervisningsressurser.  

• Arbeide for økt rekruttering 
av samisk fagpersonell både i 
barnehage, skole og helse- og 
omsorgstjenesten, og sikre  
samisk språkopplæring til alle 
som ønsker det. 

• Styrke primærnæringsfamilien 
og grunnlaget for sikker og god 
drift for de som jobber i næringene. 
Primærnæringene er sentrale 
som bærere av samisk kultur, 
tradisjoner og språk. Rovvilt- 
politikken må endres. 

• Skape flere nøytrale samiske 
møteplasser nær folk i hele  
landet, og styrke samiske  
kulturnæringer. Det samiske 
skal bli mere synlig i bybildet  
og i offentlige informasjon. 

• Sikre at den samiske dimensjonen 
ivaretas i politi og domstolene. 
Samisk rettsforståelse og retts- 
kilder må anerkjennes. Kompe-
tansen på samiske forhold må 
styrkes i påtale og alle domstoler, 
og samisk må videreutvikles 
som rettsspråk.

Sn

u bladet

 les om
 saker næ
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Det norske samfunnet må 

bygges nedenfra. Norges 

suksess er bygget på tilliten 

vi har til hverandre og evnen 

vi har til å gjøre hverandre 

bedre. Byene har ikke råd til 

at distriktene forvitrer, og 

motsatt, det er samspillet 

som gjør oss unike og  

uslålige. Det er derfor vi i  

Senterpartiet sier at vi  

ønsker en politikk som er 

NÆR FOLK.

Senterpartiet mener nærhet er 
svaret - ikke problemet. Vi bor i et 
langstrakt land der nærhet spiller 
en avgjørende rolle. En butikk, 
et sykehus, et lensmannskontor 
og en ambulanse nær deg har 
historisk skapt et yrende liv i hele 
Norge. Det har skapt levende, 
gode lokalsamfunn i nord, sør, øst 
og vest og vært en suksess- 
historie for landet vårt.
 
Vi sier derfor et klart nei til sentra-
liseringen Høyre/Frp-regjeringen 
har forsøkt å gjennomføre på 
alle områder. Større er ikke alltid 
bedre. Offentlige tjenester må 
tilbys nær folk og utvikles på 
folks premisser. Alle de viktigste 
tjenestene skal være tilgjengelig 
der folk bor. Barnehager, skoler, 
eldreomsorg og sykehjem er en 
forutsetning for at lokalmiljø skal 
kunne utvikle seg og for at folk 

skal kunne bosette seg hvor de 
vil. 

Sentralisering rammer folk i hele 
landet gjennom økt avstand mel-
lom innbyggere og myndigheter. 
Sentraliseringsprosesser fore-
går også i byene, og innebærer 
samling av makt og tjenester hos 
noen få personer samtidig som 
det lokale selvstyret begrenses. 
Avstanden fra Groruddalen til 
Oslo Rådhus kan oppleves like 
lang som avstanden fra Gausdal 
til regjeringskontorene. 

Diskusjoner og avgjørelser er 
flyttet bort fra folk, og det svekker 
demokratiet vårt. Senterpartiet 
mener derfor Norge trenger en 
ny retning hvor det hverdagslige 
og nære igjen får den plassen det 
fortjener. 

NÆR FOLK
I HELE NORGE  
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Selv om sentraliseringen av 
politiet, passkontorer, høyere 
utdanning, merkes i de store 
byene er det de små bygdene 
som merker utraderingspoli-
tikken hardest. I mange norske 
bygder kan du nå se deg rundt 
og peke på tomme hus som 
tidligere var bosatt av en politi- 
betjent, lærer, sykepleier eller 
skatteoppkrever som har  
måttet flytte inn til byen på 
grunn av Høyre og Frp. 

Senterpartiet vil isteden opp-
rette nye lensmannskontorer, 
flytte statlige arbeidsplasser 
ut i landet, opprette bygde-
vekstavtaler og sikre kommu-
nene bedre og mer rettferdige 
inntekter. 
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HVORDAN SKAPE NÆRHET?
Bygdevekstavtaler

Senterpartiet vil at grupper av 
distriktskommuner i de delene av 
landet som scorer lavt på  
næringsutvikling, skal kunne 
inngå avtaler med staten etter 
mønster av byvekstavtalene. 
Ved å skreddersy tiltak tilpasset 
de lokale utfordringene, styrker 
vi mulighetene for at et område 
lykkes med næringsutvikling.

Beredskap i hele Norge

Helsevesenet, politiet og brann-
vesenet må være nær folk i hele 
Norge. Vi skal derfor blant annet 
gjenopprette lensmannskontorer, 
sikre alle fødende et godt følge-
tilbud og sørge for at ambulansene 
når responstidsmålene i alle  
norske kommuner. 

Arbeidsplasser nær folk

Du skal kunne bo der du vil og 
jobbe med det du vil uansett 
hvilket sted i Norge du kaller 
hjemme. Derfor vil Senterpartiet 
flytte statlige arbeidsplasser ut i 
distriktene og reversere sentra-
liseringsreformene Høyre og Frp 
har gjennomført. 
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Flammene står i  

taket, verkstedet 

brenner. 

Folk haster ut, og 

mens røyken farger 

himmelen svart og 

eksplosjonsfaren  

ruver, er politiet på 

vei. 

To timers kjøring 

unna.

 BEREDSKAP SKAPER  
TRYGGHET

Eksempelet over stammer fra 
Skjåk i vinter. Heldigvis gikk det 
ikke liv tapt den gangen, men 
hendelsen gir et innblikk i  
utviklingen etter Høyre og Frps 
politireform trådte i kraft.  
Reformen har skapt enorme  
avstander mellom folk og politiet 
i hele landet og beredskapen 
er svekket. Dessverre er dette 
en utvikling vi ser stort sett i alle 
nødetatene og i den nasjonale 
beredskapstenkningen. Høyre, 
Venstre, KrF og Frp har en blind 
tro på store sentraliserte enheter 

og det internasjonale markedet. 
Vi i Senterpartiet mener dette  
er naivt og mener vi igjen må  
tørre å satse på lokal beredskap 
og økt nasjonal selvforsyning.  
Ambulansene må nå fram også 
ved alvorlige ulykker i distriktene 
og vi må ha beredskapslagring av 
korn, nasjonal legemiddelproduk-
sjon og et forsvar som kan forsvare 
hele Norge. 
 
En av statens kjerneoppgaver er 
å holde innbyggerne trygg og ha 
gode planer for det tilfellet at en 

krise rammer. Da er det for dårlig 
at det tar flere timer for politiet å 
rykke ut til farlige situasjoner som 
i Skjåk, eller ved skyteepisoder 
hvor folks liv står på spill slik situ-
asjonen var på Frøya i 2018. Det 
hjelper ikke innbyggerne på Frøya 
at det har blitt flere byråkrater 
i politidirektoratet når antallet 
betjente ute på patruljer ikke har 
gått opp, og at både ansatte og 
folk forteller om en økt avstand til 
politiet. 

Derfor vil Senterpartiet gjenåpne 
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 BEREDSKAP SKAPER  
TRYGGHET

minimum 20 lensmannskontor 
og legge ned politidirektoratet. Vi 
må gi makten og tilliten tilbake til 
politidistriktene og de som gjør 
jobben hver eneste dag. 
 
Det er ikke bare i politiet det 
haster å snu den dramatiske 
utviklingen. Etter åtte år med 
Høyrestyre er beredskapen på så 
godt som alle felt svekket. Da-
gens regjering og Frp har sagt nei 
til beredskapslagring av korn, nei 
til norsk legemiddelproduksjon, 
ikke løftet en finger for økt norsk 

matproduksjon, eller stått opp 
mot helseforetakene som er en 
aktiv pådriver for sentralisering. 
Slik svekker man beredskapen 
og øker utryggheten for folk ute i 
landet bare med noen enkle, lite 
gjennomtenkte, skrivebords- 
vedtak. 

Også i Forsvaret har man gått 
bort fra tanken om lokal nasjonal 
beredskap. Der Senterpartiet  
lenge har argumentert for et ster-
kere landbasert forsvar har Høyre 
og Frp svekket Forsvaret i den tro 
at du kan bytte ut norske soldater 
på bakken med raketter i lufta. Vi 
er sterkt uenig i tanken om at det 
nasjonale forsvaret, bestående 
av en sterk hær og et heimevern, 
er utdatert. Dette er historieløst 

og naivt. Norske borgeres frihet 
og vårt lands overlevelse er til 
syvende og sist avhengig av at vi 
klarer å forsvare Norge og hånd-
heve norsk suverenitet i en rekke 
ulike kriser. 

Et forsvar som er bygget rundt 
forsvaret av hele Norge er avgjø-
rende og derfor har Senterpartiet 
stått fast på at vi mener brigade 
Nord må styrkes og vi kan ikke 
flytte forsvarets helikoptre fra 
Troms til Østfold. I tillegg mener vi 
det er absolutt nødvendig for det 
norske forsvaret å bevare Andøya 
flystasjon. Nedleggelsen av denne 
topp fungerende flystasjonen gir 
både svekkelse av forsvarsevne 
og økte kostnader – en tragisk 
kombinasjon.
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HVORDAN SKAPE TRYGGHET?
Lokalsykehus og  
ambulanse i hele Norge
 
Viktige helsetilbud i hele Norge 
må utvikles, ikke legges ned. Man 
blør like fort i distriktene som i  
byene. Vi vil derfor sikre lokal- 
sykehus i hele Norge og at  
ambulansene når responstids- 
målene i alle kommuner.

Få politiet tilbake

Politireformen må reverseres. 
Både ansatte i politiet og folk i 
hele Norge forteller om et politi 
som er lenger unna folk flest etter 
reformen. Vi vil gjenopprette 
lensmannskontor, prioritere  
operative politifolk og sikre at 
man når responstidsmålene i hele 
Norge. 
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Folka, naturressursene og verdi- 
skapingen i Norge er spredt 
utover hele landet. Stadig flere 
partier virker å ha glemt at dette 
alltid har vært den norske suk-
sessmodellen. Vi trenger derfor 
en ny regjering som på nytt løfter 
både byen, bygda og alle landets 
innbyggere. Det er på tide å  
jobbe for hele Norge.

Helt siden Høyre og Frp fikk 
makten i 2013 har de lagt ned, 
flyttet og sentralisert tjenester 
og tilbud som tidligere var nær 
folk i hele Norge. Stadig fler ser 
at det ikke er en selvfølge at det 
bor folk i hver krik og krok i landet 
vårt. Det har vært politisk vilje og 
lederskap som tidligere sørget for 
dette, som nå mangler. Senter-

partiet vil gjenreise den politiske 
satsingen på distrikts-Norge. Vi vil 
sørge for at arbeidsplasser, infra-
struktur, velferdstilbud, trygghet 
og muligheter finnes over hele 
Norge, i store og små samfunn. 
Dersom vi nå snur utviklingen 
kan Norge også i fremtiden være 
verdensledende innenfor mange 
industrier, ha et levende landbruk 
i hele landet og fortsette å være 
et av verdens beste land å bo i. 

Stadig mer makt, penger og  
verdier er kontrollert av stadig 
færre personer i Norge. Norge 
har tidligere vært et samfunn 
bygget på små forskjeller, men 
under Høyre og Frp har både de 
geografiske og sosiale forskjellene 
økt dramatisk. Det ønsker vi i  

Senterpartiet å gjøre noe med. 

For det er mangfoldet som har 
gjort oss unike. Mellom skyhøye 
fjell og trange dype daler vest i 
landet har tungindustrien klamret 
seg fast og blitt en av verdens 
fremste. Med billig, ren, norsk 
vannkraft har man bygget opp  
fabrikker og anlegg som hver 
eneste dag bidrar til vår alles 
velferd og utvikling. Fra Årdal 
til Sauda til Mo i Rana er det de 
unike fortrinnene den norske 
naturen har gitt oss, og samspillet 
med den, som er suksessfaktoren. 
Da kan vi ikke ha en stat og en 
regjering som ved hver korsvei 
prøver å gjøre livet vanskeligere 
for bedriftene i landet vårt. 

 VI TROR PÅ  
HELE NORGE
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Våre rike naturressurser er grunn-
laget for hoveddelen av verdi- 
skapingen i Norge. Verden vil 
etterspørre mer av det vi har mye 
av; energi, fisk, mineraler, skog og 
ren mat for å nevne noe. Da kan 
det ikke være sånn at vi stadig 
skal eksportere mer og mer av 
råvarene og i stadig mindre grad 
utnytte ressursene selv. Vi kan 
ikke la utenlandske aktører kjøpe 
skogen vår, krafta vår eller maten 
vår. 

Et godt eksempel på hvor feilslått 
regjeringens politikk er, er de 
stadig nye utenlandskablene for 
eksport av strøm som etableres. 
Norsk klimavennlig energi  

pumpes ut av landet for at andre 
land i Europa skal få omstilt sin 
industri, mens de fører til økte 
strømpriser her hjemme, noe som 
gir dyrere regning for forbrukerne 
og tvinger industribedrifter ut av 
Norge. Vi sier nei til flere uten-
landskabler og nei til å la EU 
styre krafta vår gjennom ACER. 
 
Det er dette vi i Senterpartiet 
snakker om når vi sier vi vil satse 
på hele Norge. Vi må tørre å  
utnytte de mulighetene landet 
vårt gir oss i den grønne omstil-
lingen. 

Vi må ta i bruk vannkraften, 

skogen, havet og matjorda vår til 
å skape nye arbeidsplasser, nye 
industrier og nytt håp for hele 
landet. I dag er staten gjennom 
nedleggelser og sentralisering 
en aktiv pådriver for å flytte folk 
og arbeidsplasser bort fra natur-
ressursene våre og bort fra den 
historiske suksessoppskriften vår. 

Senterpartiet mener staten på 
nytt må bli en pådriver for  
industriell vekst og utvikling. 

Istedenfor å legge ned landet 
skal vi etablere arbeidsplasser 
både på fjellet, langs kysten og 
i de dypeste skoger. 
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Senterpartiet mener det må 

være bred støtte for de  

klimatiltakene vi går inn for. 

Mange av klimatiltakene 

som foreslås vil øke de  

sosiale, økonomiske og  

geografiske forskjellene 

mellom folk i Norge, det kan 

vi ikke akseptere. 

Her er noen av våre  
viktigste løsninger for å 
kutte klimagassutslipp 
og utvikle hele Norge: 

• Et aktivt skogbruk, i 2030 er 
tapet i fangst av Co2 i skogen 
fordi vi ikke har et aktivt skog-
bruk like stort som alle utslip-
pene fra alle biler på norske 
veier i dag. Bortkasta klimage-
vinst fordi vi verner istedenfor 
å bruke, og fordi staten ikke 
har satset på skogbruk på 
mange tiår.  

• Fangst og lagring av CO2 

• Bionova som skal gi øko-
nomisk støtte til utøverne i 
landbruket for gjennomføring 
av klimatiltak. 

• Vi vil elektrifisere eller innføre 
hydrogentog på alle jernba-
nestrekninger som i dag går 
på diesel.  

• Vi vil etablere et eget CO₂-
fond for nærings- og tung-
transport.

Tiltakene må være rettferdig, 
og innebære realistiske løs-
ninger, både for taxisjåføren i 
Groruddalen, for snekkeren i 
Trøndelag og for renholderen i 
Finnmark. 

Vi må forene klimatiltak, verdi- 
skapning og geografisk og sosial 
rettferdighet dersom vi skal nå 
klimamålene våre. Klimapoli-
tikken må utformes slik at den 
også ivaretar andre viktige 

samfunnshensyn, som natur og 
miljø, industriell utvikling, mat- 
produksjon, beredskap, sosial 
utjamning og bosetting i hele 
landet.

Senterpartiet sier derfor nei til 
en tredobling av CO2-avgiften, 
mye dyrere diesel og klimaavgift 
på kjøtt. Derimot sier vi ja til en 
rekke viktige framtidsretta klima-
tiltak som vil utjevne forskjeller 
og peke ut en grønn ny framtid 
samtidig.

 KLIMATILTAK 
FOR HELE NORGE
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Hvilket Norge får vi hvis vi 

slutter å produsere maten 

vår selv? 

For oss i Senterpartiet er 

svaret på dette spørsmålet et 

skrekkscenario. Derfor må 

staten på nytt ta grep for å 

satse på fisk, korn, kjøtt og 

melk i hele Norge.

Norsk matproduksjon skaper over 
100 000 arbeidsplasser i hele 
landet. Hver dag hele året jobber 
bønder, fiskere og mange andre 
for å sikre oss god, trygg og lokal 
mat. Vi må bruke de gavene jorda 
har gitt oss, og det er like viktig 
på havet utenfor Finnmarks- 
kysten som det er på flatbygdene 
på Østlandet.  
 
I en verden med stadig flere folk 
og hvor det blir vanskeligere å 
produsere mat i store deler av 
verden på grunn av klimaend-
ringene må Norge dyrke det 
meste av maten sin selv. Vi kan 
ikke belage oss på å kjøpe mat 
fra andre land når de selv trenger 
den maten for å brødfø sin egen 
befolkning.

Import av mat er dårlig klima- 
politikk, gir færre norske arbeids-
plasser, og fører til økt risiko for 
sykdomsutbrudd i Norge. Derfor 
mener Senterpartiet at Norge må 
satse på den norske bonden. Vi 
må legge til rette for norsk mat-
produksjon. I framtiden vil vi trenge 
mer av både korn og grønnsaker, 
men også melk og kjøtt er en del 
av fremtidens matproduksjon. 

Vi kan ikke legge avgifter på 
viktig norsk kjøtt, isteden bør man 
innføre avgift på importert kjøtt,  
redusere tollkvotene og øke 
tollsatsene. Vi er alle tjent med 
et sterkt og fremtidsrettet norsk 
landbruk. 

 HVORFOR  

NORSK MAT
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Norge opplever et stadig 

økt press fra EU gjennom 

EØS-avtalen. Denne avtalen 

svekker norsk suverenitet og 

truer norske arbeidstakeres 

rettigheter. Senterpartiet vil 

derfor erstatte EØS-avtalen 

med handels- og samar-

beidsavtaler med EU for å 

sikre norske interesser.

 VI SIER  

NEI TIL EU

25 ÅR MED EØS OG  
MILLIARDKOSTNADER 

EØS-regimet kombinert med 
Høyrestyre har de siste årene 
økt handelsunderskuddet vårt 
til EU betydelig. I 2020 tapte 
Fastlands-Norge 163 milliarder 
kroner på handelen med EU. 
På toppen av alle milliardene 
tapt i rent handelsunderskudd, 
betaler Norge i tillegg flere mil-
liarder i året til EU i EØS-bidrag. 
Høyre og Frp har valgt å øke de 
norske bidragene fra og med 
2021 til enorme 6 milliarder  
kroner framfor å bruke pengene 
her hjemme. 

Dette er penger som blant 
annet brukes til oppussing av 
museer i Polen og feiring av 
gjøkens dag i Romania. 

Dette er penger vi mener burde 
gått til norsk industrisatsing 
for å snu den alvorlige trenden 
med det enorme handels- 
underskuddet vårt. 

I 2018 sto flere tusen demon-
stranter på Eidsvoll plass og  
protesterte mot Stortingets plan 
om å innlemme Norge i EUs 
energibyrå, ACER. Istedenfor å 
lytte til skepsisen hos folk, valgte 
flertallet å innlemme Norge i 
ACER og dermed gi EU den 
endelige makten over strømmen 
vår. 

Dette var bare et eksempel på 
hvordan både Arbeiderpartiet og 
Høyre de siste 25 årene flyttet 
stadig mer makt fra Stortinget til 
Brussel. Det står i skarp kontrast 
med folkeviljen. Det norske folk 
har to ganger sagt nei til EU, men 

vi tvinges likevel med på stadig 
flere EU-direktiver. En av de store 
kampene de siste årene og i 
årene framover er kampen om 
makta over naturressursene våre. 
EU har gjennom ACER tatt stadig 
større kontroll over fordelingen 
og styringen av vår vannkraft. 
Arvesølvet vårt. Det mener vi i 
Senterpartiet er helt feil retning. 
Norske folkevalgte må tørre å 
stå opp for norske interesser. 
Industriarbeideren og forbrukeren 
taper på EU-integreringen. 

Nå må vi ta makta over natur- 
ressursene våre tilbake.

KRAFTA ER VÅR

nær folk
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En av de mest inngripende delene 
av EØS-avtalen er den juridiske 
bastebindinga den har gitt av det 
norske stortinget. Istedenfor at 
våre folkevalgte vedtar norske 
lover har nå store deler av norsk 
rettsutvikling blitt kapret av  
byråkrater i Brüssel. 

Et av de mest alvorlige tilfellene 
er tvangsprivatiseringen av jern-
banen vår. Gjennom jernbane-
pakkene, fire i tallet, har EU stadig 
tilsneket seg mer makt over norsk 
jernbane helt til det punktet at 
vi nå, dersom jernbanepakke IV 
trer i kraft, ikke lenger kan stille 

egne krav til togene som skal gå 
i Norge. 

I stedenfor at vi tester og god-
kjenner togene selv, er nå tog 
som er godkjent for spanske og 
ungarske forhold automatisk 
godkjent for norske skinner. 
Høyre, Frp, KrF og Venstre har 
også, i tillegg til EU-integreringen, 
gjennomført en storstilt priva-
tisering og oppstykking av den 
nasjonale jernbanen vår. 

Det har ført til dårligere pensjons- 
vilkår for renholderne på togene, 
dyrere billetter for passasjerer 

og hele 35 direktører med million- 
lønn i jernbanesektoren. 

Senterpartiet mener vi igjen må 
ta kontroll over jernbanen vår. 
Jernbane egner seg ikke for 
konkurranseutsetting. Et spor, et 
tog, en plan. Vi burde også om-
prioritere så renholderne igjen får 
gode pensjonsvilkår og antallet 
direktører går ned. 

Vi må prioritere de som faktisk 
gjør jobben for at du og jeg kan ta 
tog hver eneste dag også i  
framtida. 

NORSKE TOG PÅ NORSKE SKINNER

KRAFTA ER VÅR
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Det Noreg vi er glade i

Mitt eige politiske engasjement starta med kampen for å ta vare 
på nærskulen min. Eg brenn framleis for å sikre gode tenester nær 
folk. Uansett om vi bur i byen eller på bygda, er vi avhengige av at 
det er grunnleggjande tenester som eldreomsorg, skuler og  
barnehagar i nærområdet vårt.

Senterpartiet kjemper òg for at alle i Noreg skal vere trygge,  
uavhengig av kor dei bur. Difor vil vi ha politi til stades i heile  
Noreg. Vi vil sikre eit godt sjukehustilbod og stryka ambulanse-
beredskap over heile landet. Vi vil òg styrke vår nasjonale bered-
skap ved å satse på det norske forsvaret, og sikre nasjonale lagre 
for mat, vaksiner og medisinsk utstyr. Norsk matproduksjon er 
grunnleggjande viktig for  
beredskapen vår.

Vi har over lang tid kjempa for å sikre norsk eigarskap til norske 
naturressursar og viktige norske verksemder. Vi vil bruke natur-
ressursane til å skape arbeidsplassar over heile Noreg. Vi vil sikre 
nasjonal kontroll over norske fossefall, norsk jord, skog, fisk, olje 
og gass.

Senterpartiet ønskjer eit Noreg med små skilnadar. Det er difor 
vi kjemper imot høgare avgifter. Når avgiftene på drivstoff og 
straum aukar, rammer det vanlege folk med vanlege inntekter 
hardt. Eg meiner det er ei grunnleggjande feil prioritering av  
regjeringa når dei har vald å innføre ei rekke smålege skatte- 
aukar for vanlege arbeidsfolk, som mellom anna rammer sjøfolk, 
pendlarar, bussjåførar og mange andre yrkesgrupper. Høgare 
avgifter skaper større skilnadar, og Senterpartiet ønskjer difor å 
redusere det samla skatte- og avgiftstrykket for folk med vanlege 
inntekter.

Vi bestemmer sjølv korleis Noreg skal sjå ut, i dag og i framtida. Vi 
kan stanse sentraliseringa og i staden utvikle heile landet vårt.

Saman kan vi ta vare på og utvikle heile det Noreg vi er så glade i.

Trygve Slagsvold Vedum
Leiar av Senterpartiet

Det Norge vi er glade i
 
Mitt eget politiske engasjement startet med kampen 
for å bevare nærskolen min. Jeg brenner fortsatt for 
å sikre gode tjenester nær folk. Uansett om vi bor i 
byen eller på bygda, er vi alle avhengige av at det er 
grunnleggende tjenester som eldreomsorg, skoler og 
barnehager i vårt nærområde. 
 
Senterpartiet kjemper også for at alle i Norge skal 
være trygge, uavhengig av hvor de bor. Derfor vil vi 
ha tilstedeværende politi i hele Norge. Vi vil sikre et 
godt sykehustilbud og styrket ambulanseberedskap 
over hele landet. Vi vil også styrke vår nasjonale 
beredskap gjennom å satse på det norske forsvaret 
og sikre nasjonale lagre for mat, vaksiner og medi-
sinsk utstyr. Norsk matproduksjon er grunnleggende 
viktig for beredskapen vår. 
 
Vi har over lang tid kjempet for å sikre norsk  
eierskap til norske naturressurser og viktige norske 
bedrifter. Vi vil bruke naturressursene til å skape 
arbeidsplasser over hele Norge. Vi vil sikre nasjonal 
kontroll over norske fossefall, norsk jord, skog, fisk, 
olje og gass. 

Senterpartiet ønsker et Norge med små forskjeller. 
Derfor kjemper vi imot høyere avgifter. Når avgiftene 
på blant annet drivstoff og strøm øker, rammer 
 det vanlige folk med vanlige inntekter hardt. Jeg 
synes det er en grunnleggende feil prioritering av 
regjeringen, når den har valgt å innføre en rekke 
smålige skatteøkninger for vanlige arbeidsfolk, som 
blant annet rammer sjøfolk, pendlere, bussjåfører og 
mange andre yrkesgrupper. Høyere avgifter skaper 
større forskjeller, og Senterpartiet ønsker derfor å 
redusere det samlede skatte- og avgiftstrykket for 
folk med vanlige inntekter. 
 
Vi bestemmer selv hvordan Norge skal se ut, i dag og 
i framtida. Vi kan stanse sentraliseringen og i stedet 
utvikle hele landet vårt.  
 
Sammen kan vi ta vare på og utvikle hele det Norge 
vi er så glade i. 

 
Trygve Slagsvold Vedum
Leder av Senterpartiet.
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