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1 1. Oppvekst og utdanning 

Samledokument for uttalelser fra fylkesårsmøte i 

Senterpartiet i 2019 
 

Årets fylkesårsmøter var rekordstore! Over 2000 engasjerte senterpartister var samlet over hele 

landet for å utvikle ny, spennende og viktig politikk inn mot årets valg. Noen av temaene det var 

mest engasjement rundt var klima, beredskap, sentralisering og fylkesveier. Under følger en 

oversikt over alle resolusjonene vedtatt på årsmøtene sortert etter tema.   
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1. Oppvekst og utdanning 

En tilpasset desentralisert skolestruktur gir muligheter for alle 
(Hedmark Sp og Oppland Sp) 
 

Senterpartiet er garantisten for tjenester og tilbud der folk bor og vil ha et desentralisert 

utdanningstilbud i hele fylket. Videregående opplæring er fylkeskommunens hovedoppgave. 

Senterpartiet ønsker at de videregående skolene skal kunne utnytte lokale, regionale og nasjonale 

fortrinn, og spille på lag med nærmiljøet. Ulikheter må dyrkes og fleksible løsninger som er 

tilpasset lokalsamfunnets fortrinn må prioriteres. Et skoletilbud i distriktet vil kunne medføre ulik 

dimensjonering av klassene enn det som kreves i folkerike områder. Et videregående tilbud er av 

stor samfunnsmessig betydning for videreutvikling av lokalsamfunnet. Dette må finansieringen 

ivareta. 

 

Et trygt og stabilt skoletilbud vil sikre at dagens ungdommer ikke må bo på hybel dersom de selv 

ikke ønsker det. Vi vil derfor fortsette å drifte og styrke de videregående skolene vi har i dag slik at 

skolene har muligheter til å utvikle seg utover dagens tilbud. Senterpartiet vil sikre høy og riktig 

kvalitet i utdanningen gjennom tett samarbeid mellom elever, foresatte, kommuner, fylket, 

organisasjoner og næringsliv. Ved å satse på lokale fortrinn, utfyller skolestedene hverandre og er 

motorer i lokalsamfunnene de hører til. Det er mange slike eksempler i Innlandet. Et eksempel er 

Nord-Gudbrandsdal vgs. med tre skolesteder; Dombås, Lom og Otta.  Et annet eksempel er i 

Valdres der de har etablert en linje som heter Frikar. Et tredje godt eksempel er Trysil vgs der lokal 

samhandling har gitt grunnlag for både idretts-, bygg- og helsefag. Både Ringsaker og Raufoss 

videregående skoler tilbyr teknikk og industriell produksjon, i tråd med regionale fortrinn. I tillegg 

er naturbruk og restaurant- og matfag sammen med øvrige fag med på å løfte utdanningstilbudet og 

kompetansemiljøene i fylket. 

 

På grunn av store avstander, må elever kunne få mulighet til å gå på den videregående skolen nær 

seg. Nærskoleprinsippet skal ligge til grunn for opptak og forvaltning av de videregående skolene. 

Videre må skoler ivareta både elevenes og arbeidsmarkedets interesser, og få handlingsrom til å 

utvikle nye valgfag og utdanningsprogram. Dette og svingning i elevtall gjør at fylket må stille med 

grunnfinansiering til hver enkelt skole, i tillegg til å gi tilskudd per elev. Endringer i rammene gitt 

fra nasjonalt hold for videregående opplæring som kommer i 2019, må ikke gå utover tilbudet og 

økonomien til de videregående skolene i fylket. 
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Innlandet er et stort geografisk område der vi kan dra veksler på hverandre, og fylkene som er rundt 

oss. Senterpartiet vil jobbe for å tiltrekke oss elever fra andre fylker. Vi mener at ved å gi rom for å 

etablere en eller flere landslinjer og andre attraktive studietilbud ved de allerede eksisterende 

videregående skolene vil vi kunne tilføre både nye arbeidsplasser og flere innbyggere. Dette vil 

bidra til å skape større stabilitet i Innlandets studietilbud.  

Det må også jobbes aktivt for at videregående skoler skal kunne tilby internatløsninger der det er 

hensiktsmessig. Innlandet har gode erfaringer med sine internat og risikoen for frafall blant elevene 

blir mindre.  

 

Hedmark og Oppland Senterparti skal gå til valg på å være partiet som ivaretar ungdommene våre 

ved å satse på skole, tenke nytt og videreutvikle den videregående skolen i det nye Innlandet. 

 

Nei til barndom på buss. (Sogn og fjordane Sp) 

25 000 elevar er dei siste ti åra ramma av skulenedlegging. Kommunane endrar ofte skulestruktur 

for å spare pengar, utan i tilstrekkeleg grad å vektlegge barnet sitt beste. 

Buss med lang skuleveg som går innom mange bygder til og frå skulen, kan resultere i lang reisetid. 

Det må vere eit mål at barn og unge ikkje får reisetid mellom skule og heim som går ut over 

familieliv, lekser og fritidsaktivitetar. 

Senterpartiet krev gjennomgang av regelverket for reisetid til skule. Vi vil m.a. at fylkeskommunen 

sitt ansvar vert konkretisert i forhold til skyssordning med tanke på borna som har lengst reiseveg. 

 

Kunnskap er grunnlaget for å skape nye arbeidsplasser (Vestfold Sp) 
Menneskene og deres kunnskap er de viktigste ressursene et land har. Norge er en kunnskapsnasjon. 

Kunnskap er nødvendig for å møte de utfordringer samfunnet vårt står overfor i årene som kommer, 

skape fremtidens arbeidsplasser og for at Norge skal kunne hevde seg internasjonalt.  

Vestfold Senterparti vil styrke den yrkesrettede fagskoleopplæringen. Personer med 

fagskoleutdanning har både praktisk og teoretisk kompetanse. Denne kombinasjonen er svært 

attraktiv for næringslivet. Det må opprettes flere studieplasser. Disse må sikres finansiering og 

videreføres med høy kvalitet. Det er en forutsetning at utvikling av utdanningene skjer i tett 

samarbeid med næringslivet. Høyere yrkesfaglig kompetanse må verdsettes på samme måte som 

høyere akademisk kompetanse. I tillegg må utdanningssystemet være fleksibelt, slik at 

elever/studenter kan bevege seg mellom ulike deler av utdanningssystemet og få innpass av fag på 

tvers av fagskole- og høyskoleutdanninger.  
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Vestfold Senterparti mener basisfinansieringen av universitets- og høyskolesektoren bør økes og 

resultatfinansieringen begrenses til områder som er av særlig interesse for landet. Senterpartiet 

mener følgende områder bør prioriteres:  

-  hav og maritim næring  

-  klima, miljø og energi  

-  teknologi  

-  samfunnssikkerhet  

Praksis og studentinvolvering må integreres sterkere i studieløpet. Studentene må i større grad få ta 

del i forsknings- og utviklingsarbeid underveis. Innovasjon og entreprenørskap må inngå som en 

naturlig del av studentenes hverdag.  

Samfunnet og arbeidsmarkedet endres raskt. Høyskolene og universitetene må evne å tilpasse seg 

de omstillingene og behovene som oppstår. Derfor må høyere utdanning være tett koblet på 

arbeidslivet. Kritisk tenkning, problemløsning, kommunikasjon, samarbeid og tverrfaglighet må stå 

sentralt. Arbeidslivsrelevans må være gjennomgående. Alle studenter må få tilbud om 

studiepoenggivende praksis som del av studiet. Det må utvikles programmer som sikrer arbeidslivet 

den kompetansen som trengs gjennom praksis som for eksempel industrimaster hvor studenten 

studerer 50 prosent og jobber 50 prosent i en relevant bedrift etter modell fra Universitetet i Sørøst-

Norge. På denne måten kan bedriften være med på å forme sin kandidat samtidig som bedriften får 

tilgang til den siste forskningen.  

Kontakt mellom forskningsmiljøene og samfunnet ellers er avgjørende for å sikre praktisk bruk av 

forskningsresultat i næringsutvikling, forvaltning og samfunnsutvikling. Forskningsresultater kan 

kommersialiseres slik at forskningen kan danne grunnlag for innovasjon og gründervirksomhet. 

Digitalisering er et sentralt virkemiddel for å heve kvaliteten og relevansen i forskning og høyere 

utdanning generelt. Det må utvikles ordninger som bidrar til å utløse mer finansiering av  

forskning fra næringslivet. Satsing på forsking, høyere utdanning og teknologiutvikling skal bidra 

til at Norge når klima- og miljømålene og samtidig skape nye arbeidsplasser. 

Vi skaper fremtidens stipendordning! (Trøndelag Sp) 

Regjeringen har endret ordningen for omgjøringsstipend for studenter som ikke fullfører påbegynt 

utdanning. Den tidligere ordningen sikret at en student fikk omgjort opp til 40% av lånebeløpet 

dersom man fullførte normert antall studiepoeng for perioden man fikk tildelt lån. Dette var 

uavhengig av om man fullfører påbegynt grad eller ikke. 

Etter regjeringens endring vil en kun få omgjort 15% av lånet dersom man ikke fullfører den 

påbegynte graden sin, uavhengig av antall studiepoeng man har oppnådd i perioden. 
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Selv om innskrenkingen kan virke som et middel for å motivere flere til å fullføre påbegynt grad, er 

dette en unødvendig og misforstått pisk. Det er ikke lett for en 18-åring, rett fra videregående, å 

være sikker på at man har valgt rett utdanning. Å straffes økonomisk for å ha valgt feil studie, eller 

funnet noe annet man heller vil studere, er ikke konstruktivt. Mange kan føle seg presset til å 

fullføre en utdanning som føles feil. 

I Trøndelag er det 41 500 studenter fordelt over fem studiebyer. Mange av disse vil hjem etter endt 

utdanning. Dersom man opprettholder regjeringens forslag, vil vi kunne få umotiverte mennesker i 

viktige jobber. Det er hverken Trøndelag eller Norge tjent med. 

Trøndelag Senterparti vil 

– Reversere endringen som ble innført av regjeringen slik at studenter fremdeles skal kunne 

oppnå 40 % omgjøring av stipend, uavhengig av om man fullfører påbegynt studie. 

Nærskolen – Trøndelags fundament for utvikling (Trøndelag Sp) 

 I den nye regjeringsplattformen åpner regjeringspartiene for fritt skolevalg i videregående skoler 

Norge. Det innebærer at elevene kan velge fritt hvilken videregående skole de skal gå på etter de er 

ferdig med ungdomsskolen. Men prinsippet kan føre til at det blir større forskjeller i skolen, både 

sosialt og geografisk. 

Elever med gode karakterer kan plukke fra øverste hylle, mens resten av elevene må finne sin plass 

deretter. Noen få får oppleve «fritt skolevalg», mens det store flertall må lide nedsiden av 

karakterbasert skolevalg. 

Fritt skolevalg vil i tillegg gå utover skolestrukturen, da det blir mindre forutsigbare elevtall over 

tid. Med fritt skolevalg vil det være vanskeligere å holde på et bredt studietilbud for videregående 

elever i hele fylket vårt, som sikrer muligheter uavhengig av sosial og geografisk bakgrunn. For å 

opprettholde spesielle studietilbud med lav søkermasse i Trøndelag skal det arbeides for å få disse 

som landsdekkende linjer hvor både lokal og nasjonal søkermasse legges til grunn ved opptak. 

Senterpartiet vet at skoler i hele fylket har stor verdi for rekruttering til lokalt næringsliv, som er 

avhengig av tilstrømming av ung arbeidskraft. Vi mener at nærskoleprinsippet er nøkkelen til en 

sunn politikk for utdanning og næringsliv i hele Trøndelag Senterpartiet i 

Trøndelag vil: 

– Bevare nærskoleprinsippet for å sikre et godt skoletilbud for elever i videregående skole i 

hele Trøndelag 
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En prat alle elever bør få (Hedmark SP og Oppland Sp) 
 

Å være ungdom i dag kan være utfordrende på mange måter, blant annet vist gjennom merkelappen 

«Generasjon prestasjon». Ungdom føler på et stort press fra ung alder, først og fremst knyttet til 

prestasjon i skolen. I tillegg er fritidsaktiviteter, venner, deltidsjobber, kroppspress, et ønske om å 

passe inn og leve opp til forventninger andre faktorer som legger press på unge.  

 

Psykisk helse er et viktig tema gjennom hele livet, men ungdomstiden er en periode hvor de er 

utsatt for ekstra påkjenninger. Det er en tid hvor du skal skape og utvikle egen identitet, noe som 

kan medføre usikkerhet, bekymring og utfordringe. På tross av at statistikk fra ungdoms og 

videregåendeskolealder bekrefter dette, imøtekommer ikke samfunnet de kravene som skal til for 

god oppfølgning. Konsekvensene kan være i økende grad utvikling av psykiske lidelser, frafall fra 

skole og arbeidsliv og i verste konsekvens selvmord. 

 

En av fem ungdommer sliter i dag med psykiske problemer. Halvparten av Norges befolkning 

kommer i løpet av livet til å slite med psykiske lidelser. Det er svært utbredt og skader ikke kun de 

som blir syke, men også deres pårørende og oss som samfunn. Derfor bør vi spre kunnskap og sikre 

en god beredskap for psykisk sykdom i tidlig alder. 

 

Som ungdom er det vanskelig å vite hvem du skal snakke med om vanskelige tanker. Derfor ønsker 

Senterpartiet å bidra til at psykiske problemer skal bli lettere å snakke om. Vi vil gjøre det enklere 

det å snakke om psykisk helse og hjelpe ungdom før tilstanden blir for alvorlig. Vi ønsker å 

forebygge, fremfor å behandle. Gjennom en ordning hvor alle elever i skolen årlig har en samtale 

med helsesøster, skolepsykolog eller noen med tilsvarende kompetanse, vil vi nærme oss det målet. 

Vi vil hjelpe ungdom som allerede sliter, gjennom at de blir henvist til videre behandling. Vi vil 

også hjelpe ungdom som vil komme til å bli syke, eller pårørende, gjennom å gjøre de kjent med 

hjelpeapparatet. Samtidig vil mye av stigmaet forsvinne med en ordning som involverer alle elever, 

ikke kun de som har psykiske lidelser. Alle elever har en psykisk helse, god eller dårlig, som vi 

ønsker og bedre. 

 

Senterungdommen vil: 

- at alle i alderen 12-19 år hvert år skal ha en årlig samtale med helsesykepleier, 

skolepsykolog eller noen med tilsvarende kompetanse, etter modell fra tannhelsetjenesten.  
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Nord universitets campuser i Trøndelag utdanner viktig kompetanse for 
framtida! (Trøndelag Sp) 

Nasjonal kompetansepolitisk strategi 2017-2021 har som mål å bidra til at enkeltmennesker og 

virksomheter har en kompetanse som gir Norge et konkurransedyktig næringsliv, en effektiv og god 

offentlig sektor, og som bidrar til at færrest mulig faller utenfor arbeidslivet. 

Høgskolen i Nord-Trøndelag, HiNT, har over lang tid levert kompetent arbeidskraft til Trøndelag, 

og til landet for øvrig. Forskning har vist at en stor andel av studentene etter endt utdanning 

etablerer nært sitt studiested. Nærhet til campus har også gjort det mulig å skreddersy 

etterutdanningstilbud til regionen. HiNT sine campus i Trøndelag har bidratt sterkt til den 

kompetanse som i dag finnes både i offentlig sektor og i privat næringsliv, og campusene 

samhandler godt med omlandet. Eks. etterutdanningsnettverket i Namdalen (EiNA) har siden 2007 

gitt faglig påfyll til over 24000 deltakere fra Namdalen. 

Som resultat av regjeringens storstilte struktur- og kvalitetsreform for høyere utdanning, ble 

Høgskolen i Nord-Trøndelag sammenslått med Høgskolen i Nesna og tidligere universitetet i 

Nordland. Det nye Nord universitet har en faglig profil som passer godt til de muligheter og 

utfordringer en har i Trøndelag. Imidlertid er det nye universitetet satt under sterkt press. Samtidig 

som tre utdanningsinstitusjoner skal bli til en, skal toppkompetanse, forskning og publisering økes. 

Det er ikke gitt gode nok rammer for dette arbeidet. Samtidig ber både departement og NOKUT 

(Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) styret for Nord universitetet om å vurdere 

campusstruktur, uten at det er vurdert konsekvenser av en slik nedlegging for omlandet. 

Senterpartiet ser at konsekvensene av struktur – og kvalitetsreformen for høyere utdanning, og 

oppdraget til Nord universitet om å vurdere antall campus tar utviklingen i feil retning for 

Trøndelag i forhold til målet i nasjonal kompetansestrategi. Et eksempel på dette er 

sykepleierutdanningen. Reduseres antall studiesteder for sykepleierutdanningen, kan det få stor 

betydning for rekrutteringen til de nærliggende helseforetak og kommuner. 

Flercampus universiteter som Nord universitet har en viktig rolle. Senterpartiet advarer sterkt mot å 

omgjøre fullverdige campus i Trøndelag til studiested. Dette vil tappe omlandet for arbeidsplasser, 

forskerkompetanse og verdifulle nettverk mellom privat og offentlig sektor, kunnskapsleverandører 

og er viktig i områder som har stort behov for å styrke kompetanse og innovasjonskapasitet. 

Mange av lærestedene som nå er campuser under Nord universitet er tidligere distriktshøgskoler og 

lærerseminar som i sin tid ble oppretta ved stortingsvedtak, der både distriktspolitiske forhold og 

regionale behov for kompetent arbeidskraft ble hensyntatt. Senterpartiet vil at et lærested som i sin 

tid ble lokalisert og oppretta ved et stortingsvedtak, bare skal kunne nedlegges ved et tilsvarende 
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vedtak i Stortinget. 

Nord universitet må få tilstrekkelige rammer for å kunne fullføre løpet med å skape et sterkt 

universitet. De nye universitetene må få en omstillingsfinansiering over en tidsbegrenset periode for 

å kunne tilpasse seg den nye situasjonen uten at dette skal gå på bekostning av studiesteder og 

studieplasser. Denne finansieringen må være et tillegg til basisfinansieringen for disse 

universitetene. 

Senterpartiet i Trøndelag krever at: 

• Det ikke legges ned studiesteder i Nord Universitet 

• Den skjevfinansieringa som eksisterer må endres. Nord universitet må få tilstrekkelige ressurser 

for å omstille seg, og for å få fullført igangsatte kompetansehevende tiltak. 

• Konsekvensene for eventuelle endringer i regionen må utredes tilstrekkelig. Utredningen må gi 

svar på om målet i nasjonal kompetansestrategi nås for Trøndelag. 

Senterpartiet tar utfordringen fra Utdanningsforbundet på strak arm. 
(Rogaland Sp) 

Rogaland Senterparti vil jobbe for mindre testing, og mer læring i skolen. 

Økt tillitt til lærerens arbeid vil gi bedre læring og trivsel i skolen. Lærerne må få tid til 

undervisning og å skape godt læringsmiljø. Godt samspill mellom lærer og elev er 

viktigere enn kartlegging og tester. 

Den desentraliserte skolestrukturen i Troms må bestå når fylkene slås 
sammen (Troms Sp) 

 

Fra 1.1.2020 blir Troms og Finnmark slått sammen til ett fylke, og arbeidet med sammenslåingen er 

nå i gang. Troms Sp er opptatt av å opprettholde den desentraliserte strukturen i den videregående 

skolen i Troms når Troms og Finnmark fylke blir slått sammen. Dette er grunnleggende viktig for å 

sikre at flest mulig ungdommer i Troms får et videregående skoletilbud nært hjemstedet, og for at 

elevene skal ha mulighet til å bo hjemme mens de tar videregående utdanning. 

 

I Finnmark fylke er det innført en ordning med fritt skolevalg. Denne ordningen er innført på grunn 

av spredt befolkning og store avstander mellom de ulike skolestedene. Dette for å imøtekomme 

ønsket om at elever som må bo borte for å ta videregående utdanning skal kunne ha mulighet til å 
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bo hos familie/kjente ved skolestedene i hele fylket, der det måtte passe den enkelte. 

 

En slik modell ønsker ikke Troms Sp å innføre i Troms. En modell med fritt skolevalg i Troms vil 

undergrave den desentraliserte skolestrukturen for videregående opplæring i Troms, og vil medføre 

at flere elever må flytte hjemmefra som 16-åringer for å ta videregående utdanning. 

 

Troms Sp krever at den desentraliserte skolestrukturen i Troms skal bestå i den nye Troms og 

Finnmark fylkeskommune, og sier nei til fritt skolevalg i Troms. 

 

Senterpartiet slår et slag for lettere hverdag for småbarnsfamilier 
(Troms Sp) 

  

Barnefamilier en i en fase av livet hvor utgiftene er ganske høye allerede.  

Senterpartiet vil ha en reduksjon i utgiftene til familier som er i en etableringsfase, som vil gjøre en 

allerede tøff hverdag lettere.  

  

Skolefritidsordningen (SFO) er et trygt og bra tilbud til barna før og etter skoletid. Det skal ivareta 

barnet sin lek, og sosialt moment og ikke minst skal gi foreldrene en trygghet med at deres barn er 

ivaretatt.  

  

SFO-plasser er dyrt, og koster om lag som en barnehageplass. I motsetning til barnehagen er det 

ikke generell søskenmoderasjon i SFO, eller mellom SFO og barnehager. Dette kan føre til at barn 

fra familier med vanskelig økonomi ikke får gå i SFO. 

 

Troms Senterparti oppfordrer alle kommunene å innføre søskenmoderasjon på tvers av barnehage 

og SFO. I dag får familier i de fleste kommuner bare moderasjon enten i barnehage eller i  SFO. 

Derfor ønsker vi at det skal innføres søskenmoderasjon på tvers av SFO og barnehage. 

 

SFO - for alle! (Agder Sp) 

 

Å gi barn gode oppvekstkår, er samfunnets viktigste investering. Vi vil ha en barne- og familiepolitikk 

som gir alle barn en trygg og god oppvekst, og som bidrar til å utjevne sosiale forskjeller. En god 



 

15 

15 1. Oppvekst og utdanning 

barnehage og en god offentlig skole er viktige bidrar for å skape et godt grunnlag for livet som venter 

dem. 

 

Mange av de minste barna tilbringer også tid på SFO før og etter skolen. Gode opplevelser her kan 

gi en bedre start på skoleårene for mange barn. Senterpartiet ønsker ikke et SFO som en forlengelse 

av skoledagen, men som en arena for lek, sosialisering og fysisk aktivitet. I tillegg er det en arena for 

språktrening, noe særlig minoritetsspråklige barn vil ha god nytte av. For Senterpartiet er det viktig å 

ha et SFO-tilbud som alle familier har mulighet til å benytte seg av.  Det skal være et tilbud av god 

kvalitet, med god bemanning, utdannet personale og gode arealer ute og inne. 

 

Mer tillit i Osloskolen (Oslo Sp) 
  

Oslo-skolen måles i dag i stor grad på resultater, effektivitet og lønnsomhet. Elevene testes 

kontinuerlig for å forsikre politikere og andre nysgjerrige om at Oslo-ungdom er blant landets beste. 

Systemet fører til at mange diskuterer utfordringer i Osloskolene, uten egentlig å ha innsikt i 

hverdagen på de forskjellige skolene. Lærernes faglige integritet utfordres også gjennom stadig mer 

overstyring uten hensyn til de ulike lærernes styrker og kompetanse. 

  

Det store fokuset på tester gir negative ringvirkninger i skolen. Mange unge i dag snakker om en 

skole preget av stort press og mye stress. I et testregime forsvinner elevens psykiske helse ut av 

syne. Oslo Senterparti mener dette er bekymringsfullt. Vi trenger en skole som ser hvert eneste 

barn, stimulerer barnas nysgjerrighet og som legger ekstra press på unge, men som evner å håndtere 

de store utfordringene knyttet til ungdom og psykisk helse. 

  

Oslo Senterparti ønsker derfor at man avvikler testregimet i Osloskolen og at man finner andre 

evalueringsmetoder. Det er ikke slik at enkeltelevers evne til å lese og regne skal avgjøre 

investeringer og prioriteringer innad i Osloskolen slik systemet legger opp til i dag. Skolene må i 

mindre grad overstyres fra den sentrale etaten. Ingen elev, klasse, lærer eller skole er lik. Friske og 

glade elever er den viktigste forutsetningen for både læring og utvikling. Derfor ønsker vi å gi 

læreren mer tillit til å ta de riktige valgene for sin klasse. 

Oslo Senterparti vil 

-  ha en skole som ser hele mennesket, ikke en skole som bare øver på tester. 
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- gi mer tillit til hver enkelt lærer, personen som møter klassen hver dag er best rustet til å velge 

undervisningsmetode. 

 

Den minste videregående skolen i det nye, store Viken. (Buskerud Sp)  
Nore og Uvdal Senterparti ser med stor bekymring på sentraliseringen i forbindelse med 

opprettelsen av den nye, store Viken regionen. Vi frykter at de minste videregående skolene blir 

salderingsposter til fordel for de største utdanningsinstitusjonene på dette nivået i skoleløpet. I Nore 

og Uvdal ligger Numedal videregående skole som er den minste videregående skolen i Buskerud.  

Skolen kan vise til svært gode resultater i forhold til gjennomføring; hele 95, 3 % av elevene 

gjennomførte skoleåret 2017/18 og 87,7 % av elevene fullførte og besto opplæringen. Eifred 

Markussen sin forskning (NIFU rapport 2014) viser tydelig sammenheng mellom det å fullføre og 

bestå opplæringen og det å klare seg senere i livet. Desto flere fag man består i vgs, desto bedre 

klarer man seg i forhold til jobb og utdanning senere: 

" Hovedkonklusjonen er derfor at det er viktig å jobbe for at flest mulig skal få mest mulig 

utdanning i videregående opplæring, også når dette gjelder på nivåer under fullført og bestått. 

Videregående opplæring må derfor, etter vår vurdering, ha som siktemål å holde på flest mulig 

elever og bringe flest mulig lengst mulig oppover i kompetansehierarkiet." (utdanning lønner seg – 

NIFU rapport 1 2014, s. 20) 

Skolen er en viktig arbeidsplass for innbyggere i alle tre Numedalskommunene, både fordi den 

sysselsetter om lag 50 personer, men også fordi den er med på å bidra til bredde i arbeidsmarkedet i 

dalen. For elevene i øvre del av Numedal er alternativet til Numedal videregående skole å flytte på 

hybel, og med det frykter vi at verdifull arbeidskraft og innbyggere blir borte. Forskning viser at de 

som reiser fra kommunen for å gå på videregående skole, sjelden kommer tilbake til 

hjemkommunen for å bosette seg der.  Numedal videregående skole er derfor svært viktig dersom 

man ønsker å opprettholde bosetting i distriktet.  

For næringslivet i Nore og Uvdal er det også svært viktig at Numedal videregående skole 

opprettholdes. For å få til et levedyktig næringsliv er det viktig med stabil befolkning og Numedal 

videregående skole bidrar med lærlinger og arbeidstakere. Nore og Uvdal kommune bidrar med 

lærlingetilskudd for å stimulere bedrifter til å ta imot lærlinger, så viljen og muligheten for å ta imot 

lærlinger fra skolen, er stor.  

Buskerud fylke har vedtatt å støtte stillinger til miljøarbeidere på skolens hybelhus slik at skolen 

kan tilby trygge boforhold for ungdom fra andre deler av fylket som måtte ønske å gå på Numedal 

videregående skole. Det er anledning for ungdom fra alle deler av Buskerud fylke å søke på 

Numedal videregående skole.  
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Nore & Uvdal kommune og Rollag kommune har gjennom flere år hatt et utstrakt samarbeid med 

Numedal videregående skole rundt norskopplæring og grunnskole for voksne flyktninger og 

arbeidsinnvandrere. Gjennom samarbeid på kommune- og fylkesnivå, løses forpliktelser om 

norskopplæring til flyktninger som er obligatorisk i introduksjonsloven. Dette samarbeidet viser at 

skolen er viktig for kommunene og at fagmiljøet ved skolen kan bidra med sin kompetanse på flere 

områder.  

 

Nore og Uvdal Senterparti mener at:   

Numedal videregående skole skal bestå med forutsigbare rammer og bemannet internat 

Region Viken på samme måte som Buskerud fylkeskommune opprettholde muligheten for at alle 

som vil kan søke seg til Numedal videregående skole.  

Det må opprettes flere av de mest populære linjene ved de videregående skolene som ligger ute i 

distriktene og disse må være søkbare for elever fra hele landet. 

Region Viken må verne om og anerkjenne de minste skolene som svært viktige 

samfunnsinstitusjoner. Disse gir viktige bidrar til livskraftige samfunn i ytterkantene av Viken. 

De ulike videregående skolene og de minste lokalsamfunnene trenger forutsigbarhet og trygghet 

rundt at skolen skal bestå.  

 

Videregående skoler skal inkludere, ikke ekskludere (Oslo Sp) 
  

Osloskolen blir stadig mer segregert. Skillelinjene mellom de videregående skolene i Oslo blir 

tydeligere og tydeligere. Fritt skolevalg er med på å forsterke de allerede eksisterende skillelinjene. 

Elever med høye karakterer søker seg til de skolene med høy status, og i motsatt ende skapes 

«taperskoler» som ingen vil gå på. 

  

Det stadig økende skillet mellom gode og dårlige skoler er problematisk av flere grunner. For det 

første vil det skape en ukultur og svekke fokuset på god læring i de skolene som ikke har høye 

søkertall. Mange elever møter en grunnskole som er vanskelig og lite tilpasset seg, på videregående 

forsterker vi dette inntrykket ved å samle alle som har hatt utfordringer med å mestre skolen på de 

samme stedene. Istedenfor burde det vært en naturlig fordeling mellom karaktersterke og litt 

svakere elever i hver klasse. Det er en styrke i det norske samfunnet at vi møtes på tvers av sosiale 

lag, særlig i skolen. Det øker tilliten og den sosiale mobiliteten, og det styrker læringsmiljøet. Fritt 

skolevalg forsterker forskjellene. 
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En annen utfordring med fritt skolevalg er at det skapes tilnærmet rene jenteklasser på enkelte 

skoler. Vi har i dag et skolesystem som i stor grad gjør flest gutter til skoletapere og med et helt fritt 

skolevalg innad i Oslo får jentene, som jevnt over har bedre karakterer fra ungdomsskolen, søke seg 

sammen. Vi i Oslo Senterparti mener systemet burde utformes slik at man i størst mulig glad får 

samlet mennesker med ulikt kjønn og bakgrunn i samme klasser. Slik vil man skape forståelse, 

toleranse og en god arena for bred læring. Derfor vil vi utrede alternativer til fritt skolevalgmodellen 

med et mål om å skape videregående skoler i Oslo som holder et jevnt høyt nivå framfor at enkelte 

skoler skal ha et stort fortrinn. 

  

Oslo Senterparti vil derfor utrede alternativer til fritt skolevalg i videregående opplæring i 

Osloskolen. 

 

Vi trenger et sterkt, men forbedret barnevern (Telemark Sp) 
 

Det norske barnevernet har en lang historie og mye å være stolt av, men der er også rom for 

forbedringer. Den fyldige fagrapporten «Det å reise vasker øynene» fra Helsetilsynet synliggjorde 

nylig at barnevernet har behov for å fornye, omstille og forbedre seg.  

Hoveddelen av barnevernets innsats går til frivillige forebyggingstiltak, men et av Helsetilsynets 

funn er at tiltakene i mange situasjoner verken er betydelige nok eller tilpasset den aktuelle 

familien. Konsekvensen er behov for akuttiltak og som siste utvei omsorgsovertakelse, enten 

frivillig eller ved tvang etter Lov om Barnevern.  

Den kommunale barnevernstjenesten står i dag sentralt for å hjelpe familier i krevende situasjoner. 

Telemark senterparti vil at kommunene skal satse enda mer på tidlig helsefremmende og 

forebyggende innsats, og at det skal skje gjennom et effektivt tverrfaglig og tverretatlige samarbeid 

med helsestasjon, barnehage og skole.  

Telemark senterparti mener vi trenger et faglig sterkt og oppdatert offentlig barnevern med nok 

ressurser der:  

- Barnevernet involverer og samarbeider mer direkte med barn og foreldre for å finne gode tiltak og 

løsninger, og lar barna bli hørt i viktige avgjørelser som gjelder deres liv på kort og lang sikt.  

- Regelmessig barnevernsfaglig veiledning og oppdatering av både nyansatte og erfarne er et 
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sentralt virkemiddel for kontinuerlig forbedring.  

- Grunnutdanninga styrkes/utvides for å gi studentene ytterligere faglig tyngde og innsikt i 

barnevernsarbeidet.  

Telemark senterparti mener dette vil bidra til at alle barn og unge kan vokse opp og utvikle seg i 

trygge hjem og gode nærmiljø.  

 

Videregående skoler og psykisk helse (Telemark Sp) 
Flere og flere ungdommer i den videregående skolen sliter psykisk. Får de ikke hjelp, kan 

problemene for mange blir varige.  

På grunn av stort fravær i videregående, har regjeringen innført strenge krav til oppmøteplikt. Det 

rammer hardt mange unge med psykiske lidelser, spesielt når det dreier seg om sammensatte 

vansker og behov, eller vansker andre har påført dem. Selv om syke elever i teorien får godkjent 

fravær på grunn av sykdom, vil mange av de som sliter psykisk, i praksis ikke ha ressurser til å 

komme seg til lege og dokumentere fraværet sitt. Eleven risikerer å ikke få godkjent utdanningen, 

og å ikke få godkjent stipend. Dette er vondt for den enkelte, og dårlig samfunnsøkonomi.  

I dagens samfunn er det viktig å fullføre videregående. Men ikke alle greier å fullføre på vanlige 

vilkår, med klasseromsundervisning og normalt oppmøte. Ungdomstiden er en krevende del av 

livet. Vansker da kan kaste lange skygger inn i voksenlivet. Vi må ta tak i det den enkelte sliter med, 

og gi riktig hjelp, lett tilgjengelig hjelp og nok hjelp. Vi har ingen å miste! Jo flere vi kan hjelpe i 

denne fasen, desto flere vil kunne delta aktivt i arbeidslivet. Og jo flere vi hjelper i denne fasen, 

desto flere vil komme over de vanskene de slet med, og få gode voksenliv.  

• Det bør være mulig å i større grad bruke skjønn i forhold til kravene om tilstedeværelse.  

• Elever som ikke klarer å fullføre utdanningen på grunn av psykiske lidelser, må få hjelp til å 

benytte seg av muligheter for godkjenning av stipend.  

• De videregående skolene må ha god dekning av helsesøster og miljøarbeider, så god at hver eneste 

elev vet hvor den skal henvende seg når den har det vanskelig.  

• Undervisningen må tilpasses den enkeltes behov, både med tanke på innhold, fremmøte og 

arbeidsformer. • Elever som er utagerende, må få relevante tilbud på tvers av fagetatene.  

• Trygghet er en forutsetning for læring. Enkelte trenger undervisning på tomannshånd, i liten 

gruppe eller i eget hjem.  

• Fylkeskommunen har ansvar for elevenes læring, og kommunene har ansvar for helsen deres. Det 

er viktig at disse samarbeider godt, og sammen tar ansvar for hver elev.  

• Vi har gode videregående skoler, men vil at de i enda større grad skal møte alles behov.  
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Senterpartiet ønsker en gjennomgang av fylkeskommunalt og kommunalt ansvar og regelverk, så 

hver eneste videregåendeelevs beste blir tatt hensyn til. Mange i «generasjon prestasjon» sliter. Vi 

skal hjelpe alle elever gjennom videregående. Vi har ingen å miste!  

 

Mobilfri skolehverdag (Telemark Sp) 
Det finnes ingen nasjonale regler for hvorvidt det skal være lov eller ikke å ha med mobil i timen. 

Det er skoleeierne som bestemmer og eierne er den enkelte kommune, som igjen kan delegere 

reglementet for mobilbruk til den enkelte skole.  

Forskning viser at skoler som har innført strenge regler for mobilbruk, har fått bedre faglige 

resultater. En annen ting er at når elever «gjemmer» seg bak skjermene er det ikke lett for skolen å 

fange opp hvem som blir sosialt ekskludert og hvem som sliter sosialt. Først når telefonene er borte 

blir dette synlig og lettere å ta tak i. Det er også et problem at elever tar bilder og film av situasjoner 

i løpet av skolehverdagen, som senere spres på nettet.  

Altså er mobilforbud et virkemiddel for å bedre læring, fange opp elever som faller utenfor sosialt 

og lettere å hindre digital mobbing.  

Alle skoler som har innført forbud mot mobilbruk i skoletiden, melder om positive erfaringer etter 

kort tid, noe flertallet av elevene også understøtter.  

Argumentene for en mobilfri skole er veldig mange, og argumentene imot er veldig få.  

Telemark Senterparti vil oppfordre kommunene til å innføre mobilfrie skoler. 

 

Barnehus i Hallingdal - til barnets beste (Buskerud Sp) 
Et tilrettelagt avhør er en etterforskningsmetode som benyttes ved avhør av barn, ungdom og 

særlige sårbare personer. Avhøret tas opp på video og er et bevisopptak som avspilles i retten 

istedenfor at vitnet må møte til vanlig utspørring. For innbyggerne i Hallingdal gis i dag dette 

tilbudet i Sandefjord på Statens barnehus som er underlagt og styrt av politimesteren i Sør Øst 

politidistrikt. Reise tur/retur og avhøret på barnehuset gjennomføres på én dag. Fra Geilo tar turen 

8-10 timer tur/retur inkludert stopp, og dette er en påkjenning for barn så vel som voksne. For i 

tillegg til barnet eller barna som er berørt, må også avhørsleder (påtalejurist), barnevernet, 

bistandsadvokat og verge reise til barnehuset. 

  

Barn som skal i tilrettelagt avhør hentes ofte direkte fra skole eller barnehage og uten at foreldrene 

kjenner til det. Skal søsken avhøres, vil disse fraktes i forskjellige biler. Tilrettelagte avhør er 

begrunnet i hensynet til barnas sårbarhet, innforstått at en ønsker at barnet skal unngå å utsettes for 

unødige belastninger. Barn kan ha vanskelig for å fortelle og forklare om det som har skjedd, og det 
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er derfor viktig at forholdene rundt avhøret er de beste. 

  

For de i Hallingdal som har behov for tilrettelagte avhør, er ikke dagens tilbud godt. Det tar ikke 

nok hensyn til barnets beste og kan gi et dårlig grunnlag for informasjonsinnhentingen som er viktig 

for videre behandling av saken. Buskerud Senterparti ønsker derfor at det i forbindelse med 

utbygging av ny tingrett på Nesbyen må legges til rette for et det opprettes en satellitt av barnehuset 

i Sandefjord i de nye lokalene. Da kan tilrettelagte avhør i saker i Hallingdal og vårt omland utføres 

her - til barnets beste. 

 

2. Havbruk, fiske og naturressurser 

Havbruksfondet - lat verdiane vere att der dei vert skapt. (Sogn og 
Fjordane) 

Stortinget vedtok i 2015 at det skulle opprettast eit havbruksfond. Ei ordning som sikrar at 

kystkommunane som legg til rette for havbruk, får vesentlege inntekter når lakseselskapa betaler for 

å få auka produksjonen. 

Det vert i dag drive oppdrett av laks og aure i totalt 160 kystkommunar, der havbruksnæringa bidreg 

med aktivitet, sysselsetting og inntekter. Totalt NOK 2,7 milliardar er betalt ut til kommunar og 

fylkeskommunar gjennom Havbruksfondet i 2018. 

Regjeringa har eit ynskje om at pengane frå havbruksnæringen skal fordelast flatt over heile landet. 

Ein grunnrenteskatt er under utredning for oppdrettsnæringa. Modellen er henta frå særskatten for 

kraftverk, der skatten i heilskap går til staten. 

Stortinget sin intensjon var at Havbruksfondet skal sikre ei rimeleg fordeling på alle kommunar med 

oppdrettsverksemd. Det går vidare fram at fondet skal stimulere kommunane til å gje næringa 

tilgang til eigna lokalitetar. Korleis kan kommunar utan kyst fylje opp denne intensjonen? 

Det er store ulikheiter i kor mykje oppdrettsverksemd det er i dei ulike kommunane, og ein lik 

fordelingsnøkkel vil difor kunne gje urimelege utslag. Kommunar som har mykje næring knytt til 

oppdrett bør få ein større del av inntektene. Lik fordeling gir heller ingen incentiv til å leggje til 

rette for nye eller meir eigna lokalitetar. 

Nordland har til no fått nær 20 prosent av utbetalingane frå Havbruksfondet, då dette representerer 

Nordland sin del av havbruksnæringa i Norge. Nordland har berre 4,75 prosent av innbyggjarane i 

landet, så dersom pengane skal fordelast flatt ut, vil Nordland berre sitje att med 130 millionar. Dei 

taper med andre ord 400 millionar på ein slik fordelingsmåte, medan Oslo som ikkje driv med 

havbruk, vil gå frå null kroner i dag til nesten 350 millionar. 
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Det må først og fremst sikrast at midlane frå Havbruksfondet går til å byggje lokalsamfunna på 

kysten. Ein kan spørje seg kor mykje ressursar kommunar utan kyst har brukt på forvaltning og 

tilrettelegging for oppdrettsnæringa? Dette kan verte tolka som eit ran av kysten og heilt 

øydeleggande for næringslivet i distrikta. Dersom disse kommunane og innbyggjarane ikkje får ein 

rimeleg og føreseieleg del av dei verdiane som skapast på grunnlag av beslag og bruk av 

kommunale sjøareal, kan ein heller ikkje forvente at det vert lagt til rette for nye areal og ny vekst. 

Senterpartiet krev at Havbruksfondet skal komme kystsamfunna til gode. Det skal vere dei 

kommunane som har tilrettelagt og bandlagt ein del av sine fjordar som skal ha inntektene frå 

havbruk. 

 

Lokalsamfunn skal godtgjøres for bruk av verdifulle ressurser. 
(Trøndelag Sp) 

I Trøndelag har vi stor verdiskaping basert på lokale ressurser som krever naturinngrep i 

lokalsamfunn eller at kommunene stiller areal til disposisjon. I ulike næringer fins det ulike 

ordninger for å kompensere kommunene, men flere av disse ordningene er nå under press. 

Vannkrafta har naturskatten som kommer lokalsamfunnet til gode, og havbruksfondet kompenserer 

kommuner som har lagt til rette for utviklinga innen havbruksnæringa. Det finnes ingen lignende 

ordninger for vindkraft eller for mineralnæringa. 

Regjeringen har nå tatt til orde for å innføre statlig grunnrentebeskatning på havbruk. Dette vil føre 

til økte inntekter til staten på bekostning av kommunene. Dette vil gjøre det mindre attraktivt for 

kommuner å stille areal til disposisjon. 

Det har de siste årene vært økt fokus på mineralnæringa med et ønske om økt satsning for økt 

verdiskapning og satsing i hele landet. Tilgang til viktige mineralressurser vil være avgjørende for å 

utvikle nye industri. For de kommunene som stiller areal til disposisjon fins det i dag ingen lokal 

ressursavgift eller naturskatt som kompenserer lokalsamfunnet for dette arealet. Mineralnæringa 

utvinner en ikke-fornybar ressurs som i mange tilfeller vil gjøre stor skade på naturen og gi 

lokalsamfunnet en del ulemper. Kommunene som avgir areal til denne næringa må kompenseres 

gjennom lokale inntekter. 

Trøndelag Senterparti mener at: 

– Det er feil å øke den statlige grunnrentebeskatningen på vannkrafta ytterligere. 

– Det ikke skal innføres statlig grunnrentebeskatning på havbruk. 

– Det skal innføres naturskatt eller annen lokal ressursavgift for å kompensere kommuner som 
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stiller areal til disposisjon for næringer basert på naturressurser som f.eks. mineralnæringa, 

vindkraft og havbruk. 

– Havbruksfondet beholdes, og midlene forbeholdes kommuner og fylkeskommuner. 

– Disse naturressursavgiftene ikke skal innlemmes i inntektssystemet  

 

Økt sjømatvekst skal gi lokale ringvirkninger. (Rogaland Sp) 

  

Sjømatnæringen er landets nest største eksportnæring og eksporterte for 100 milliarder kroner 

i 2018. Næringen kan på sikt dobles, men det avhenger av et taktskifte hvor det legges til rette for 

en videre bærekraftig vekst. Sjømatnæringa er en viktig næring for Rogaland med gode muligheter 

for videre vekst. 

  

For Rogaland Senterparti er det viktig at veksten i sjømatnæringen bidrar til lokal verdiskapning i 

form av lokale arbeidsplasser og inntekter. En dobling av eksporten av sjømat innen 2030 må også 

bety flere arbeidsplasser og økte ringvirkninger lokalt i Rogaland. En satsning på mer foredling av 

norsk råstoff er her viktig.  

  

En vekst i sjømatnæringa forutsetter stabile rammebetingelser, muligheter for å investere i nye 

løsninger og miljøvennlig produksjon og at næringa 

får tilgang til nye produksjonsarealer. Norge er i dag i front innen teknologisk utvikling og 

miljøvennlig sjømatproduksjon, men vi utfordres nå fra andre land med blant annet lukkede anlegg 

og landbasert oppdrett. Stabile rammebetingelser er avgjørende for å gjøre det attraktivt å velge 

å investere i Norge. Regjeringens ønske om å innføre grunnrentebeskatning for sjømat 

er næringsfiendtlig og vil kanalisere ressurser vekk fra distriktskommunene som er 

vertskommuner for oppdrettsnæringa. Senterpartiet vil videreføre Havbruksfondet som i 2018 sikret 

utbetalinger på nærmere tre milliarder til vertskommuner – og fylker. En grunnrenteskatt vil 

undergrave hele fondet og lede pengene direkte i statskassen.  

  

Havet står for halvparten av den globale produksjonen av biomasse mens vi kun får to prosent av 

det vi spiser derifra. Potensialet er dermed stort for at havet kan spille en langt større rolle i å fø 

jordas befolkning i fremtiden. 

 

Rogaland Senterparti er opptatt av å sikre kommunene inntekter fra virksomheten og støtter derfor 
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at det innføres en produksjonsavgift/arealavgift som går til kystkommunene med oppdrett. Det er 

viktig å understreke at denne vil være på et langt lavere nivå enn en grunnrenteskatt.  

   

Rogaland Senterparti vil:  

• Bidra til forskning og teknologiutvikling for å få en mer bærekraftig produksjon med blant annet 

renseteknologi som tar hånd om medisinrester og næringsstoffer. Hindre rømming av oppdrettsfisk 

og spredning av lakselus. 

• Bidra til en dobling av sjømatnæringa innen 2030 gjennom forutsigbare rammebetingelser og 

tilgang på areal. 

• Sikre kystkommunene og fylkeskommunene stabile inntekter fra havbruksnæringen ved å 

videreutvikle Havbruksfondet, samt å innføre en moderat produksjonsavgift. 

• Gå imot regjeringas forslag om grunnrentebeskatning for sjømatnæringa. 

 

Økt offentlig eierskap til våre felles resurser. (Rogaland Sp) 

Offentlig eierskap må brukes for å sikre utvikling av fornybare energiressurser. Det må være 

ordninger som sikrer at kommuner har siste ord før etablering av vindkraft på land, og at 

kommuner blir kompensert ved utbygging av vindkraft.  

Rogaland Senterparti vil ta initiativ til at det gjennomføres en overordnet analyse av eksisterende og 

planlagte vindmølleparker. Vi vil se hvilke påvirkninger dette samlet sett har på miljø, endret 

atferdsmønster til fauna, menneskers naturopplevelse og kulturelle verdier eller turistreisemål. 

Rogaland Senterparti mener at havvind i større grad bør være løsningen på det grønne skiftet, og at 

en statlig refusjons- og skatteordning som intensiverer utbygging må vurderes utredet.  

Rogaland Senterparti mener at vi må sikre en større lokal og nasjonal kontroll og 

verdiskaping av vindkraftressursene. 

 

 

 

Når det blåser på fjellet, er det storm på havet (Hordaland Sp) 

NVE greier no ut kva område der det kan opnast for vindkraftutbygging. Dersom utkastet til 

arealdisponering vert vedteke risikerer me at store og urørte deler av Vestlands-naturen vert bygd 

ned med vindmøller. 
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Dei aller fleste pågåande utbyggingane av vindkraft er finansiert og eigd av internasjonale 

investeringsselskap. Hordaland Senterparti er tilhengjarar av ny fornybar energi, men kan ikkje 

akseptera at urørt Vestlands-natur skal byggjast ned med vindmøller som internasjonal storkapital 

hentar profitten frå. I dag er det slik at norske vasskraftressursar blir på norske hender gjennom 

konsesjonslovgivninga og heimfallsrettane. Slik må det også bli med vindkraft. 

 

Utbygging av vindkraftverk krev anleggsvegar og store utskjæringar i terrenget for å få 

vindturbinane på plass. Kvar vindturbin krev ca. 800 meter veg for å komme på plass i terrenget. 

Vindmøllene har i gjennomsnitt ei høgde på 200 meter. Slik utbygging vil medføre store inngrep i 

Vestlandets unike naturlandskap som på svært negativ måte vil ramme friluftsliv, reiseliv, 

naturmangfald og naturområde med nasjonalkulturell verdi. 

 

I Noreg har vi lang erfaring med maritim teknologi som er nødvendig for å utvinne vindkraft på 

havet. Vi ser det derfor som mest hensiktsmessig, av omsyn til nasjonal ekspertise så vel som dei 

store inngrepa som vil følgje av å bygge vindturbinar på land, at vidare vindkraftproduksjon først og 

fremst skjer på havet framfor på land. Dersom det skal byggjast landbaserte vindparkar, må desse 

byggjast og eigast av norske selskap og etableres på slik måte at lokalbefolkningens interesser blir 

ivaretatt. 

 

Hordaland Senterparti vil: 

- At heimalsretten og konsesjonslovene også skal gjelde ved etableringen av vindkraftparkar, anten 

dei er på land eller på havet. 

- At vidare utbygging av vindkraft først og fremst skjer på havet. 

- At nære naturområde der folk bur ikkje blir raserte på grunn av vindkraftutbygging. 

- At utgreiingsarbeidet for vindkraft på Vestlandet vert utført slik at dei samfunnsmessige og 

økonomiske konsekvensane av utbygginga blir bedre kjent, så vel som for å sikre at folk får høvet 

til å setje seg inn i kva utbygginga av vindkraft vil innebere av endringar for regionen vår. 

Midler fra havbruksfondet må beholdes i kommunene, ikke overtas av 
staten (Troms Sp) 

 

Sjømatnæringa er landets nest største eksportnæring, og næringa bidrar til viktige arbeidsplasser i 

kystkommunene og i leverandørnæringen i Troms. 

I 2018 ble det utbetalt 2,9 milliarder kroner fra Havbruksfondet til vertskommuner og 

fylkeskommuner, hvorav 410 millioner til Troms. Troms Sp mener havbruksfondet må 
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videreutvikles for å gi en stabil og årlig utbetaling til vertskommunene og fylkene som legger til 

rette for næringa. 

Regjeringa vil innføre en grunnrentebeskatning av sjømatnæringa som vil være ødeleggende for 

næringa, og vil kanalisere milliardverdier fra distriktskommunene til statskassa i Oslo. Dette er 

Troms Sp sterkt imot. 

Troms Sp vil sikre kystkommunene og fylkeskommunene stabile inntekter fra havbruksnæringen 

ved å videreutvikle Havbruksfondet, og går imot regjeringas forslag om grunnrentebeskatning for 

sjømatnæringa. 

 

 

Prioriter omsyn til lokalsamfunn og miljø i mineralnæringa (Buskerud 
Sp) 
Gruvedrift kan gje arbeid og inntekt til distriktskommunar. Senterpartiet vil leggje til rette for at 

slike næringar skal få etablere og utvikle seg. Men det må skje på en måte som ivaretek stenge krav 

for å hindre forureining samt moglegheita for å drive tradisjonell primærnæring i området. 

Der det er konflikt mellom gruvedrift og disse omsyn, vil Senterpartiet legge avgjerande vekt på 

rein matproduksjon, miljø og livskvalitet for lokalbefolkninga. 

Regjeringa har gitt gruveselskapet Nussir ASA mineralutvinningsløyve i Kvalsund kommune. 

Løyva har ført til massive protester frå fiskeriorganisasjonar, sametinget og miljøbevegelsen. 

Havforskningsinstituttets haldning er at sjøen skal ha matkvalitet. I Havforskningsinstituttets uttale 

til utsleppssøknaden heter det: 

«Tungmetallforureining av kobbar vil aleine være nok til å fraråde utslippsløyving». Videre står det: 

«Å tillate slik forureining som søknaden inneber vil være å gå mange tiår tilbake i utslippsregimet».  

 

Buskerud SP går derfor mot at Nussir ASA gis driftsløyve for gruvedrift. Buskerud SP vil legge 

vekt på Havforskningsinstituttets høyringsuttale. 

 

 

Østfold Energi-aksjene må forbli i Østfold (Østfold Sp) 

 

Årsmøtet i Østfold Senterpartiet krever at Østfold fylkeskommunes aksjer i Østfold Energi 

overføres kommunene i Østfold før etablering av den nye fylkeskommunen Viken. 

Historien til Østfold Energi strekker seg ut i alle Østfolds kommuner, og selskapet og de verdier det 
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representerer ville ikke vært hva det er i dag uten kommunene. Selskapet må derfor sees på som 

Østfold-samfunnets eiendom og verdier. Dette gjelder kommunenes aksjer, men ikke minst den 

aksjeposten som i dag eies og forvaltes av Østfold fylkeskommune. Ved en overføring av denne til 

kommunene i Østfold fordeles disse etter folketall. 

Viken fylkeskommune er en ny konstruksjon som må lage sin historie, og få utvikle seg innenfor 

rammene av sin økonomiske virkelighet. Den historien starter 1. januar 2020. 

Dersom fylkestinget i Østfold mot Senterpartiets vilje likevel vedtar å overdra aksjeposten fra 

Østfold fylkeskommune til Viken fylkeskommune må dette skje med en klausul som ivaretar 

Østfold for fremtiden. En slik klausul må sikre at verdiene (aksjene) av Østfold Energi ved 

oppløsning eller deling av Viken fylkeskommune tilbakeføres til Østfold eller den delen hvor 

Østfold inngår. 

Vindkraft er et nasjonalt fellesgode (Oslo Sp) 
  

Norge har rike tradisjoner som energinasjon og er verdensledende i å la naturrikdommer som 

fossekraft og olje komme nasjonen og fellesskapet til gode. Allerede i 1909 vedtok Stortinget 

konsesjonslovene med hjemfallsrett som hindret utenlandsk storkapital i å ta kontroll over den 

norske vannkrafta. I 1972 vedtok et enstemmig Storting at all virksomhet på norsk sokkel skulle 

foregå under nasjonal styring og kontroll, et prinsipp som ble grunnsteinen i oljepolitikken vår. 

Dette er prinsipper som Årsmøtet i Oslo Senterparti mener må holdes i hevd også for framtida. 

  

For Norge opplever nå starten på en ny energirevolusjon, nemlig utbygging av vindkraft. Først ute 

er den landbaserte vindkraften. Moderne, høyeffektive vindmøller plassert på steder med gode, 

stabile vindforhold vil i løpet av de nærmeste årene øke norsk kraftproduksjon med minst 20%. 

Men dette er bare begynnelsen. For vel så interessant er den kommende kraftproduksjon fra 

vindmøller plassert på produksjonsplattformer til havs. Her unngår en å ødelegge for 

friluftsinteresser, sjøfuglbestand, reindrift og annen beitenæring. Utviklingen av slike 

vindmølleparker har kommet så langt at en storstilt utbygging er både mulig og sannsynlig om 

ganske få år. 

  

Ikke minst ser utenlandsk kapital mulighetene i norsk vindkraft. De framhever at lave 

utbyggingskostnader, gode vindressurser, stabile politiske systemer, solid kraftnett og plass til å 

bygge i stor skala gjør det svært attraktivt å investere i Norge. 15 av nye 18 vindkraftverk fram mot 

2020 er helt eller delvis eid av utlendinger. 
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Årsmøtet i Oslo Senterparti er sterkt bekymret for at utenlandske kapitalinteresser i økende grad 

overtar kontrollen over en så viktig naturresurs som vindkraft. Det rådende prinsippet har fram til nå 

vært at utnytting av viktige, nasjonale ressurser har vært et nasjonalt ansvar. 

 

Oslo Senterparti mener at: 

– All energiproduksjon i Norge skal ta vare på naturen og komme fellesskapet til gode 

– Stortinget må sikre at utnytting av vindkrafta må følge samme prinsipper som for petroleum 

og vannkraft 

 

Nei - til ekspeditørløse havner i Nordland (Nordland Sp) 

 

.Nordland Fylkeskommune har foreslått at det legges opp til at havner langs Nordlandskysten skal 

være ekspeditørløse. Det skisseres en løsning hvor avsender skal møte opp selv når rutegående båt 

ligger ved kai. Ved mottak av gods skal så mottaker møte på kai og få varene utlevert av 

mannskapet ombord. Fylkeskommunen ser ut til å legge opp til at ekspeditørens rolle skal fjernes, 

en kritisk viktig rolle som ivaretar tjenester for næringslivet og fastboende når det gjelder 

avsendelse, oppbevaring og mottak av varer og gods. 

 

Det har ikke vært gjort en grundig analyse av konsekvensene for vare- godsflyt i Nordland dersom 

dette innføres. 

 

Ekspeditørfrie havner vil skape store utfordringer for næringslivets vare- og godshånderting, og 

dermed også for produktivitet og verdiskaping. Ved innføring av ekspeditørfrie havner vil 

godsførende båter kunne frakte gods bare dersom mottakerbedriftene møter opp i hver 

ekspeditørløse havn. Dette da godsførende båt er ansvarlig for gods og varer inntil overlevering har 

skjedd hos mottaker (evt. ekspeditør). Mannskapet ombord har heller ikke mulighet til å ta imot 

gods på land og sikre dette mot tyveri/ran eller uvær mm. Tyngre last som losses på kai trenger også 

håndtering av truck, løftevogner mm. 

 

Nordland Senterpartiet ønsker ikke en gjennomføring av ekspeditørløse anløp. Vi mener dette får 

dramatiske konsekvenser for all godshåndtering langs Nordlandskysten og dette vil sterkt berøre alt 

av næringsliv og innskrenke fastboende sine muligheter til å få varer i havnene. Resultatet vil bli at 

vare- og godstransporten i mange situasjoner vil stoppe helt opp. Senterpartiet mener det vil være 
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svært uheldig om denne viktige infrastruktur for fastboende og næringslivet langs kysten svekkes på 

denne måten.  

 

Nordland Senterparti sier nei til ekspeditørfrie havner. Vi vil at havnene har ekspeditører som 

representerer dette kritisk viktige leddet i all vare- og godstrafikk langs kysten. Det vil være 

vanskelig å få vekst og utvikling langs Nordlandskysten hvis vare - og godstransporten hindres på 

denne måten. 

3. Helse og omsorg  

Senterpartiet aksepterer ikkje nedbygging av helsetenestene til 
innbyjarane våre. (Møre og Romsdal Sp) 

 
Senterpartiet vil sikre økonomien til Helse Møre og Romsdal slik at rehabiliteringsintitusjonane på 

Mork og i Aure og distriktspsykiatrisk senter på Sjøholt ikkje blir nedlagt no. Helseforetaket kan 

ikkje skuve sitt ansvar over på kommunane utan at dei har fått tilført ressursar og kompetanse.  

Senterpartiet vil sikre finansiering av nytt sjukehus for Nordmøre og Romsdal utan å gjennomføre 

usosiale innsparingar på førehand. Vi kan heller ikkje slå saman fødeavdelingane i Molde og 

Kristiansund før det er bygd opp eit tilbod i det nye sjukehuset. 

Senterpartiet vil avvikle helseføretaksmodellen. Vi kan ikkje styre sjukehus som AS. Vi vil ha 

rammefinansiering og ikkje stykkprisfinansiering og usunn konkurranse mellom sjukehusa.  

 

Senterpartiet og sjukehusa i Møre og Romsdal (Møre og Romsdal Sp) 
Senterpartiet meiner det skal vere tre sjukehus i Møre og Romsdal: Ålesund sjukehus med 

fylkesdekkjande ansvar, Volda sjukehus skal oppretthaldast med fulle akuttfunksjonar og nye 

Nordmøre og Romsdal sjukehus skal ha alle lokalsjukehusfunksjonar og føde- og barneavdeling, og 

med avdelingssjukehus i Kristiansund med akuttberedskap, polikliniske funksjonar og eiga leiing 

 

Bakgrunnen for at SP vil utvide spesialisthelsetenesta i Kristiansund frå eit “distriktsmedisinsk 

senter” til eit “avdelingssjukehus”, er at vi meiner helseføretaka konsekvent dimensjonerer for lite 

sengeplassar og at det vil bli behov for fleire døgnplassar i framtida, i kombinasjon med polikliniske 

tilbod og akuttsituasjonar og for ikkje utskrivingsklare pasientar. 

 

Senterpartiet vil sikre finansiering av nye Nordmøre og Romsdal sjukehus utan at det må 

gjennomførast usosiale innsparingar på førehand. Det hastar med å få på plass finansiering av det 

nye sjukehuset med alle funksjonar som var føresett. Senterpartiet etterlyser regjeringspartia og 
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særleg Høgre sin innsats for å sikre nye SNR. Alle andre kan meine noko om dette, men det er 

Helseministeren og Regjeringa som er einaste politiske nivå som kan gjere noko med det! 

 

 Hyttebeboernes helse har sin pris, la hjemkommunen betale! (Vestfold 
Sp) 
I lov om kommunale helse- og omsorgstjenester står det: ”Kommunen skal sørge for at personer 

som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester.” Store 

hyttekommuner vil etter denne loven straffes økonomiske ved å tilby sine hyttebeboere 

helsetjenester som hjemkommunen til brukeren mottar rammetilskudd for.  

Vestfold Senterparti mener det er urettferdig at hyttekommunen må dekke denne utgiften med 

ordinære budsjettmidler.  

Med stadig større komfort på hyttene, velger mange å oppholde seg stadig mer i sin hyttekommune 

og benytte seg av tjenester der, uten at hverken skatt eller tilskudd tilkommer kommunen. Listen 

over helsetjenester hyttekommunen må dekke er lang. Noen av de største utgiftene er legevakt og 

hjemmesykepleie. Etterspørselen etter tjenestene vil variere gjennom året, noe som gjør det 

vanskelig for kommuner å bemanne, budsjettere og sikre at alle får den hjelpen de har krav på.  

Regningen for helsetjenester bør derfor sendes til den kommunen der brukeren er skattepliktig 

registret.  

 

Vestfold Senterparti vil:  

- Sikre at kostnader knyttet til helse- og omsorgstjenester for personer som oppholder seg i en 

annen kommune enn hjemkommunen, faktureres til kommunen der bruker er skattepliktig. 

 

TELEMARK SENTERPARTI VIL STYRKE DE PÅRØRENDES 
RETTIGHETER (Telemark Sp) 
 

Vi trenger nye løsninger for å løse framtidas omsorgsbehov, da de pårørende forventes å skulle bidra 

med halvparten av hjelpen til sine syke og eldre uten at dette blir tilstrekkelig verdsatt. Et tiltak er å 

gjøre pårørende til part, både som individer, og som gruppe. De bør få plass i ulike råd i kommunene og 

det bør opprettes pårørendeutvalg i institusjoner som sykehjem og boliger med eget mandat.  

Det må gjøres en gjennomgang av ytelser og rettigheter, lover og forskrifter så disse blir tydelige og er 

sammenhengende. Kommunene må avklare hva de pårørende kan og vil bidra med, uansett diagnoser og 

tilstander.Vi bør innføre samarbeidsavtaler mellom pårørende og kommunene som jevnlig evalueres. 

Selv om dette vil koste penger, tror vi at det blir dyrere å la være. Kostnadene har vi i dag i form av 

sykefravær, i produksjonstap i næringslivet og i tap av tid for å få hjelp og bli tatt på alvor. Ved å tenke 
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pårørenderegnskap, vil det gå fram at innsatsen fra pårørende skaper inntekter som overstiger 

kostnadene. Myndighetene har ikke tatt jobben med å tallfeste dette, vi har frivillighetsregnskap men 

ikke pårørenderegnskap. Dette må på plass for å 15 ivareta de pårørende som de mest frivillige av alle. 

Først når verdiskapningen blir synlig, kan 16 pårørende bli en likeverdig part som kan fortsette med å 

bidra med halvparten av omsorgen. 17  

Vi ønsker å etablere større forståelse og bedre rammebetingelser for pårørendes omsorg i 18 

arbeidslivet. Oppgavene er et samfunnsbidrag på linje med det å få barn og bør handteres 19 med 

samme alvor. 20  

Pårørendeoppgavene og -kravene vil øke. Det er et tak på hva stat og kommune kan yte. 21 Som et 

resultat av det får vi kortere sykehusopphold og kommunene sparer ved å la de eldre 22 bo hjemme 

lengst mulig. Dette passer dårlig inn i vår nye hverdag. Vi har ikke lengre 23 hjemmeværende som kan 

hjelpe syke og eldre og må klemme denne oppgaven inn i et 24 allerede travelt liv. 25  

Vi er nødt til å ta pårørendeinnsatsen mer på alvor i fremtiden, det forventes at den 26 yrkesaktive 

befolkningen skal bidra med halvparten av hjelpen til sine syke og eldre, dette vil 27 ikke fungere uten 

tiltak. 28 

Redd ambulanseberedskapen i Trøndelag! (Trøndelag Sp) 
Ingen helseforetak i landet klarer å oppfylle dagens anbefalte krav til ambulanseberedskap. 

Samtidig som pasienter venter uforsvarlig lenge på grunn av utilstrekkelig lokal tilstedeværelse i 

dag, legger helseforetakene frem forslag om ytterligere nedleggelser og sentralisering av 

ambulansetilbudet. 

Når det legges frem forslag om nedleggelse av ambulansetilbudet i en kommune, rammer ikke det 

kun kommunenes innbyggere men totalberedskapen for hele Trøndelag. Det er åpenbart at det blir 

mindre personell og materiell for å håndheve behovet når antallet ambulanser reduseres. Fem færre 

ambulanser vil være fem færre til å utføre akutte oppdrag og redde liv. 

Ambulansetjenesten er avgjørende for et godt akuttilbud utenfor sykehus. Kompetansen og utstyr i 

ambulansebilene er kraftig forbedret de siste årene. Da er det grunnleggende feil at dette blir brukt 

som argument for at tjenesten må sentraliseres vekk i fra distriktene, og annet kommunalt personell 

må overta helseberedskapen der. 

Når det står om minutter avgjør lokal ambulansetjeneste forskjellen mellom liv og død. 

Trøndelag Senterparti mener at: 

– At en nedskalering eller sentralisering av ambulanser i Trøndelag ikke kan aksepteres. 

– Ambulansetjenesten må operere innenfor rammen av anbefalt responstid. 

– Regjeringen må ta det overordnede økonomiske og organisatoriske ansvaret for at det 
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opprettholdes en forsvarlig ambulanseberedskap nært folk.  

 

Om liggetida ved fødsel (Hordaland Sp) 

Uti frå undersøkingar er det no fleire nybakte mødrer som får psykiske problem etter fødsel. Kvar 

sjette nybakte mamma strever med psykiske plagar. Ein ser ein klår samanheng  med endringar i 

barselomsorga. Mødrer skrivast ut frå sjukehuset svært tidleg, utan at det er bygd opp eit 

mottaksapparat i kommunane. 

Tal frå Folkehelseinstituttet syner at liggetida var 3,2 døger i snitt i 2007, og i 2016 var liggetida 2,7 

døger. Dette er gjennomsnittlege tal. Nye Kvinneklinikken i Bergen skal stå ferdig i 2022. Der er 

planen at 40 prosent av kvinnene skal sendast heim 6-8 timar etter fødsel. 

Undersøkingar ute i kommunane syner at det er dårleg beredskap for å ta imot mor og barn og gje 

dei forsvarleg oppfølging. På sjukehuset får nybakte mødrer hjelp med amming, barnestell og 

mykje anna. Ein fødsel er ei stor påkjenning for kroppen: Mora kan ha fått rifter, kan ha blitt sydd, 

dei kan ha problem med å få igang tarmen aller kan ha vannlating som ikkje fungerer som den skal. 

Ein fødselsdepresjon kan ha alvorlege konsekvensar for barnet, og sjølvsagt for mora. 

For mange kan ei kort liggetid gå bra. Men det trengst observasjon over noko tid for å fange opp 

signala. Gulsott kan synes eg først etter to-tre dagar, og kan ein sjeldan gang føre til hjerneskade. 

Legane er bekymra for barna det er noko med, men der det er vanskeleg å oppdage dei første timane 

etter fødsel. Og dei barna som reiser heim før amming og ernæring er kome skikkeleg igang, er i 

faresona. Legane frykter alvorlege konsekvensar for dei nyfødde. 

Senterpartiet lyttar til Jordmorforeinga, Barnelegane og foreldra i denne saka, og krev at kvinner får 

rett til minimum to døgn liggetid ved fødsel. 

 

 

En styrket fastlegeordning (Østfold Sp) 

 

Fastlegeordningen er grunnmuren i det norske helsevesenet. 

Det gir trygghet at samme person møter deg hver gang du skal til legen, og at denne personen 

kjenner både deg og forholdene rundt deg. Dette er avgjørende for at du får raskt og riktig hjelp. 

Dessverre har det siden innføringen av ordningen i 2001 stadig blitt tillagt fastlegene nye oppgaver 

som stjeler fokus fra tiden med pasientene sine. Spesielt har oppgaveoverføringen tiltatt etter 



 

33 

33 3. Helse og omsorg 

innføring av Samhandlingsreformen i 2012. Dette har ført til en situasjon hvor en gjennomsnittlig 

fastlege jobber 55,6 timer i uka ifølge Helsedirektoratets tidsbruksundersøkelse tidlig i 2018. Av de 

55,6 timene går halvparten av tida til såkalte sekretæroppgaver. Fastlegene i dag har også blitt tildelt 

oppgaver som tidligere har vært fylkesmannen sine oppgaver. 

Den store arbeidsmengden og det høye tempoet i jobben har resultert i at annenhver fastlege tror de 

gjør noe annet etter fem år i bransjen. Samtidig har nesten alle landets kommuner utfordringer med 

rekrutteringen av ny utdannede leger. Dersom denne utviklingen fortsetter, er det en stor fare for at 

hele ordningen vil kollapse. 

For å få til en velfungerende fastlegeordning igjen må politikerne legge til rette for at fastlegene kan 

drive med det de er gode på, pasientbehandling. Et viktig tiltak er å redusere antall pasienter per 

fastlege, så fastlegene skal få mer tid til deres pasienter. Et annet viktig tiltak er å redusere antall 

sekretæroppgaver. I dag tildeles fastlegene flere og flere oppgaver fra andre aktører, og disse 

oppgavene kan også bli utført av helsesekretærer eller andre innenfor helsesektoren. Eksempler på 

slike oppgaver som kan bli gitt er dokumentasjon på sykdom for videregåendeelever og 

sekretæroppgaver for spesialisthelsetjenesten, eks kontroller av kreftsyke pasienter. 

Østfold Senterungdom vil: 

• Styrke fastlegeordningen 

• Færre pasienter per fastlege 

• Stoppe overføring av nye oppgaver til fastlegene 

• Redusere antall sekretæroppgaver som er tildelt fastlegene  

 

 

Nasjonal dugnad for forebygging av selvmord (Buskerud Sp) 

 

Ifølge tall fra Folkehelseinstituttet velger rundt 600 mennesker årlig å ta selvmord. I 2016 valgte 

416 menn og 196 kvinner å ta sitt eget liv. Rundt 60% av alle selvmord tas av mennesker under 50 

år. Beregninger viser at helsetjenesten behandler mellom 4000 og 6000 selvmordsforsøk årlig. I 

tillegg regner man med at et ukjent antall selvmord er skjult som ulykker. Selvmord er derfor et 

stort samfunnsproblem. Dette må løftes høyere på agendaen på alle plan. Det er på tide med en 

nasjonal dugnad for forebygging av selvmord. 

 

Årsakene til selvmord kan være mange, og ofte er det vanskelig å fastslå eksakte årsaker. 

Folkehelseinstituttet har gjennom undersøkelser funnet ut at de vanligste årsakene kan være 

psykiske lidelser, kroppslige sykdommer, negative livshendelser i form av fysisk, psykisk og 
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seksuelt misbruk i oppveksten, tap av ektefelle eller tap av sosial posisjon og andre hendelser som 

føles ærekrenkende. 

 

Psykisk helse er noe vi alle har. De aller fleste av oss opplever en eller flere ganger i løpet av livet å 

kjenne på tunge tanker av ulik sort og av ulike årsaker. For mange vil dette være lettere psykiske 

plager som ikke trenger videre behandling i spesialisthelsetjenesten, mens for andre kan det være 

nødvendig med videre utredning og behandling. I verste fall kan det gå så langt at de velger å 

avslutte livet. Dette gjelder både de som har oppsøkt hjelp, og de som ikke har snakket med noen 

om sine plager i det hele tatt. 

 

Buskerud Senterparti mener vi må bryte ned tabuer rundt psykisk helse, og særlig selvmord. Vi må 

tørre å snakke om det som er vanskelig. Over dobbelt så mange menn enn kvinner velger å avslutte 

livet, men tre ganger så mange kvinner gjør selvmordsforsøk sammenlignet med menn. Det er 

åpenbart at vi må snakke mer om psykisk helse både i hjemmet, blant venner, i skolen og samfunnet 

forøvrig. Her må det til en kulturendring. Det er bedre å spørre om hvordan det går en gang for mye, 

enn en gang for lite. 

 

Regjeringen er i gang med å utarbeide en ny nasjonal handlingsplan mot selvmord. Buskerud 

Senterparti støtter dette arbeidet og vil foreslå en rekke tiltak som må inkluderes. 

 

Buskerud Senterparti mener: 

Det må til en generell kulturendring i samfunnet rundt psykisk helse og selvmord, særlig blant 

gutter og menn. Vi må snakke mer om temaer relatert til psykisk helse. Her må alle i samfunnet 

gjøre en innsats. 

Det må gis øremerke midler til forskning på lavterskel helsetjenestetilbud som kan møte unge menn 

bedre enn det dagens helsetjenestetilbud gjør. Vi vil garantere tilstrekkelig midler til å opprette slike 

tilbud. 

Kommuneøkonomien må styrkes, så det kan ansettes flere psykologer, helsesykepleiere, 

sosialpedagogisk personale i skoleverket, og tilby lavterskeltilbud. Helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten må styrkes betraktelig gjennom øremerkede midler. 

E-læringskurset om selvmord, utviklet av Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, 

må bli obligatorisk for leger, psykologer, sykepleiere, lærere og sosialarbeidere. 

Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) og distriktspsykiatriske sentre (DPS) må 

tilføres økte midler og sikres kompetanseheving. Dette gjelder også andre psykiatriske deler av 

spesialisthelsetjenesten. 
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Den økonomiske rammen for tilskuddsordningen «Nasjonale tiltak for forebygging av selvmord og 

selvskading», må utvides. 

Vi trenger et stort kompetanseløft hos pedagogisk og annet personale i barnehage, grunnskole, 

videregående og universitets- og høyskolesektoren på psykisk helse. Dette innebærer blant annet 

kursing i hvordan samtale med barn og unge om psykisk helse, og hvordan se og samtale med 

ungdom som er i faresonen. 

Psykisk helse må tydelig inn på timeplanen i både grunnskole og videregående 

Arbeide for at tilbudet til etterlatte og lokale krisetilbud styrkes. 

Pasientgrupper som har behov for langvarig og individuell oppfølging skal få tilbud om innleggelse 

dersom DPS ikke kan tilby dette. Spesialistenheter for tyngre psykiske lidelser må opprettes og 

bevares der dette er nødvendig. 

Det trengs mer midler til kartlegging av årsaker til selvmord og selvmordsforsøk, herunder 

sammenhenger mellom medikamentbruk og selvmord. 

Institusjoner og døgnpsykiatriske avdelinger trenger økte ramme for å ansette flere psykologer, 

psykiatriske sykepleiere og vedlikehold av bygningsmasse. Det er viktig at pasientene har hjelp 

tilgjengelig når det trengs og at de ansatte får bedre arbeidsforhold gjennom mindre belastning. Det 

må opprettes flere sengeplasser, også for de som ikke har fått diagnose enda. Dette vil minimere 

ventetiden fra henvisning til innleggelse. 

 

Tannhelse (Nordland Sp) 
 

Nordland Senterparti ønsker at tannhelsetilbudet blir finansiert på samme måte som andre 

helsetilbud, - via Folketrygden og egenandeler. Det har i den senere tid blitt satt fokus på å legge 

ned enkelte distrikts-klinikker. Å gjøre tannhelsetilbudet offentlig vil bedre norsk tannhelse, og øke 

sjansene til å få tilbudet utført der folk bor. Det må være både et offentlig tilbud, og private 

klinikker finansiert etter like prinsipper. 

 

Foreldrepermisjon må sikre god omsorg for nyfødte (Telemark Sp) 
Telemark Senterparti mener at foreldrepermisjonen må fordeles slik at den først og fremst sikrer 

god omsorg for nyfødte. 

Senterpartiets forslag i Stortinget om at den nye ordningen med tredeling skal evalueres, må følges 

opp, og det må på plass unntaksmuligheter fra regelverket der hvor de utilsikta negative 

konsekvensene er for store. 



 

36 

36 3. Helse og omsorg 

Tredelt foreldrepermisjon kan være helseskadelig 

Helsedirektoratet mener at konsekvensen av regjeringas forslag til tredeling av permisjon med stor 

sannsynlighet vil være at kvinner som ammer, slutter å amme tidligere enn nasjonale anbefalinger 

for amming, med negative konsekvenser for mor og barns helse. Både Helsedirektoratet og 

Nasjonalt ammesenter presiserer at mor må ha minst åtte måneders permisjon etter fødsel for å 

kunne følge nasjonale anbefalinger for amming. Med tredeling får mor syv måneder permisjonstid 

med full lønn. 

Helseeffektene av amming og morsmelk for mor og barn er grundig dokumentert. Morsmelk er den 

beste maten for spedbarn og er gunstig for utvikling av barnets immunforsvar og hjerne. Det 

reduserer også barnets risiko for overvekt og diabetes på lengre sikt. Amming minsker også mors 

risiko for brystkreft og trolig også risikoen for eggstokk-kreft, hjerte- og karsykdommer og 

diabetes. Jo mer morsmelk, desto større er helseeffektene. 

Tredelingen tar heller ikke hensyn til at kvinner de første seks ukene etter fødsel er i en spesiell 

situasjon, både med tanke på seg selv og med tanke på barnet. Skal man tredele permisjonstida, bør 

tredelinga i alle fall starte etter at barseltida er over. Senterpartiet mener det er medisinske grunner 

til dette. 

Tredelt foreldrepermisjon kan være distriktsfiendtlig og usosialt 

Senterpartiet er opptatt av familiens valgfrihet. Tredeling av foreldrepermisjon passer ikke for alle 

familier. Om man ønsker å fullamme sitt barn i åtte måneder eller lengre, hjelper det lite å 

argumentere med at man har rett til ammefri i løpet av arbeidsdagen, om mor jobber noen mil fra 

hjemmet eller har en jobb som vanskeliggjør slike pauser i arbeidsdagen, noe som er tilfelle blant 

annet i mange praktiske yrker. 

Tredelt foreldrepermisjon kan bidra til dårlig likestilling 

Senterpartiet er for likestilling. Det er viktig at fedre tar en større del av foreldrepermisjonen enn de 

fikk under den blå-blå regjeringen. Likestilling er ikke et spørsmål om å dele eplet i like deler, men 

om å fordele ulikt for å være likt stilt. Svangerskap, fødsel og amming er derfor ikke et spørsmål om 

teknikaliteter, men forhold som krever særskilt tilrettelegging for kvinner. Tilrettelegging for 

kvinners situasjon i barnets første levetid sikrer god omsorg for barnet og kommer hele familien til 

gode. 

For å sikre like rettigheter til foreldrene og sikre tilknytning mellom barn og begge foreldrene, må 

far eller medforelder ha selvstendig rett til å opptjene permisjon, uavhengig av mor. 

 

Aker + Ullevål = sant (Oslo Sp) 
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Hvordan man skal organisere og bygge ut sykehustilbudet i Oslo har væt utredet i lang tid. 

Dessverre har ikke planene hatt innbyggernes behov i fokus. Det har gått prestisje i urealistiske og 

gigantiske planer som vil gi et mangelfullt sykehustilbud i hovedstaden. 

Få Oslo-borgere har fått med seg at sykehusdrift på Ullevål er vedtatt nedlagt, og at området skal 

«fristilles til byutvikling». Tjenestene som nå utføres på Ullevål skal flyttes til Aker og Gaustad. 

Dette mener Oslo Senterparti, i likhet med Legeforeningen, Sykepleierforbundet, 

Psykologforbundet, Fagforbundet og en rekke andre fagmiljø er en dyr og dårlig løsning. Tomta på 

Gaustad er trang og bratt, og nødvendige nye bygg er kostnadsberegnet til over 50 milliarder kroner 

– det er mer enn det totale budsjettet for sykehusbygg i hele Helse Sør-Øst. En utbygging på 

Gaustad vil derfor ikke gi rom for andre, nødvendige utbygginger i Helse Sør-Øst-regionen. På 

Ullevål er det kun behov for et nytt klinikkbygg, beregnet til å koste 7-9 milliarder kroner. 

I tillegg kommer de historiske kvalitetene ved Ullevål, som et kulturområde som vi mener er verdt å 

bevare og videreutvikle, ikke selge. På sin side protesterer både by- og riksantikvaren mot den 

planlagte utbyggingen på Gaustad, ettersom de mener den vil ødelegge et historisk område med 

fredede bygninger. 

Ullevål har også viktige lokalsykehusfunksjoner. Med befolkningsvekst vil behov for lokalsykehus i 

Oslo øke. Selv med økt kapasitet gjennom gjenåpning av lokalsykehus på Aker, vil Oslo mangle 

lokalsykehuskapasitet fra rundt 2030 uten Ullevål i drift. 

Oslo Senterparti er opptatt at et levende lokaldemokrati, og vi er sjokkerte over at Oslo Bystyre i sin 

behandling av denne saken 24. oktober valgte å se bort fra tydelige budskap i høringsuttalelser fra 

bydelene. Ingen av de 12 bydelene som sendte høringssvar sa at de ønsket å gå videre med planene 

om utbygging på Gaustad, og 8 sa eksplisitt at de ikke ønsket Gaustad-utbygging, eller at de ønsket 

at Gaustad-planene settes på vent til Ullevål-alternativet er utredet. 

Vårt alternativ er å opprettholde Ullevål sykehus. Det bør planlegges for et nytt klinikkbygg på 

Ullevål lokalisert bak dagens midtblokk, og planene om utbygging av Gaustad skrinlegges. Den 

vedtatte gjenåpningen av Aker som lokalsykehus må startes raskt, og Aker må igjen bli 

lokalsykehus for hele Groruddalen. 

 

Sykehusene i Telemark trues av helseforetaksmodellen! (Telemark Sp) 
Tilgang til sykehus og spesialisthelsetjenester er like viktig i alle deler av Norge. Sykehusene er 

viktig for liv og helse og bør være underlagt folkevalgte organer med lokal forankring. 

Foretaksmodellen egner seg ikke for styring av offentlige sykehus.  
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Sykehuset Telemark presses til innsparinger, det vil si nedbemanninger. Foretaksmodellen krever 

«overskudd» før sykehuset kan bygge et sårt tiltrengt strålesenter og en moderne sengefløy i Skien. 

Notodden sykehus må ta sin del av innsparingene, ofte kalt merverdikrav, for å finansiere 

forbedringer i Skien. Rjukan og Kragerø er allerede lagt ned. Sykehusene i Telemark må i tillegg 

være med å finansiere gigantutbyggingen i Oslo. Det betyr en utarming av viktige helsetjenester i 

distriktene, og en totalt manglende demokratisk påvirkning av denne utviklingen. Foretaksmodellen 

er i sin natur sentraliserende, utallige små sykehus er lagt ned siden innføring av modellen i 2002.  

Telemark Sp ønsker at foretaksmodellen erstattes med ordinær offentlig forvaltning. Prioritering, 

drift og utvikling av sykehus i Telemark bør ikke styres fra Hamar, der Helse Sør-Øst har 

hovedkvarter. En slik endring vil kreve overgangsmodeller, Helse Sør-Øst bør deles opp i mindre 

helseregioner med større nærhet til sin egen befolkning. Målet er at sykehusene ikke lenger styres 

etter «new public management-modeller» og at Stortinget, fylkestingene og kommunestyrene har 

mer innflytelse på tilbudene som gis. 

 

Parkeringsplasser for helse- og omsorgspersonell (Vestfold Sp)  
 
Helse- og omsorgspersonell har hektiske og krevende arbeidsdager. Dette innebærer også kjøring av 

brukere/pasienter til for eksempel tannlege, lege, aktiviteter og apotek. I tillegg kan det være 

vanskelig å finne ledig parkeringsplass ved hjemmebesøk hos bruker/ pasient. Samtidig blir det 

stadig færre tilgjengelige parkeringsplasser i bysentrum. Dermed er helse- og omsorgspersonell ofte 

nødt til å bruke mye tid på å finne ledig parkeringsplass. Tid som burde vært brukt på andre mere 

samfunnsnyttige oppgaver.  

Vestfold Senterparti mener det må settes av egne parkeringsplasser for helse- og omsorgspersonell i 

byene. Dette vil effektivisere jobben for de ansatte, og vil ikke koste kommunene mye å iverksette. 

I tillegg vil det være et enkelt tiltak som mange vil ha glede av og ikke minst komme 

brukere/pasienter og pårørende til gode.  

Vestfold Senterparti mener at hjemmetjenesten ved utrykning til brukere/ pasienter, hvor det handler 

om liv og helse, bør ha mulighet til å sette fra seg bil midlertidig utenom oppmerkede 

parkeringsplasser. Dette gjøres med et lett synlig bevis i bilen. 

4. Lokalsamfunn 

Aktiv ungdomsinnvolvering (Trøndelag Sp) 

Trøndelag er et langstrakt fylke med store og små kommuner, et levende kultur- og organisasjonsliv, 

desentralisert utdanningstilbud, samt. et næringsliv med små og store bedrifter som står for 
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verdiskapning som kommer Trønderen til gode. 

I fremtida er det likevel ungdommen som blir avgjørende, og da er det viktig at dette blir tatt hensyn 

til igjennom aktiv involvering av ungdom i hele Trøndelag. Ungdomsinvolvering på alle politiske 

nivå i fylket er en høy prioritet for Senterpartiet. 

I dag finnes det flere arenaer hvor ungdom kan engasjere seg, for eksempel ved å melde seg inn i 

interesseorganisasjoner, eller politiske ungdomsorganisasjoner. Fylkeskommunen skal både være 

tilrettelegger for frivillige organisasjoner, men samtidig også legge til rette for økt involvering i 

egen organisasjon. 

I dag har man en stor konferanse for samfunns- og næringsliv i Trøndelag, hvor ungdommen 

dessverre er utelatt. Senterpartiet ønsker å se på muligheten for å utvikle en konferanse av, og for 

ungdom. Videre må det utvikles gode system for medvirkning, som for eksempel kan tas i bruk av 

lokale ungdomsråd. Ungdomsråd er lovfestede, partipolitisk uavhengige organ, som er gode arenaer 

for å deltakelse og engasjement blant ungdom lokalt. Senterpartiet er glad for at det må etableres 

ungdomsråd i alle trønderske kommuner. Ungdom er en stor og viktig gruppe i lokalmiljøet som må 

involveres. I tillegg ønsker vi å legge til rette for at en eller flere representanter fra alle ungdomsråd 

få mulighet til å møte, samt. tale i kommunens øverste organ. 

Ungdommen er fremtida, og dette vil Senterpartiet ta på alvor igjennom aktiv involvering i politiske 

prosesser. 

Trøndelag Senterparti vil: 

– Øke engasjementet blant ungdom i hele Trøndelag, ved å legge til rette for frivillige 

organisasjoner med formål knyttet til dette. 

– Jobbe for at Trøndelag Fylkeskommune skal være en aktør som tar ungdom sine innspill på 

alvor, bla. innen utvikling av det videregående opplæringstilbudet. 

– Videreutvikle ungdomsrådene som arena for å skape politisk engasjement. 

 

Styrk lokalsamfunnene omkring større lufthavner (Akershus Sp) 

Det å ha en større flyplass i sitt lokalmiljø bidrar til betydelige utfordringer, med støy, forurensing 

og kostnader. For eksempel er Ullensaker kommune ansvarlig for en stor del av beredskapen på 

Oslo lufthavn Gardermoen, uten at det følger økonomiske midler med til dette. 

Det er mulig for en kommune å hente inn inntekter fra nærings-delen av en lufthavn gjennom 

eiendomsskatt på næring. Men dette vil selvsagt også ramme kommunens næringsliv for øvrig. 
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– Senterpartiet må ta initiativ til å utrede og etablere en ordning som kan styrke lokalsamfunn 

omkring større lufthavner. 

 

Lokalsamfunn står på vent. (Rogaland Sp) 

 

Store statlige prosjekt setter utvikling i mange lokalsamfunn i en klemme!  

Mens vi venter på avklaring om norsk matproduksjon, nye nasjonale veier, jernbane, flomsikring, 

ras - skapes usikkerhet for hele lokalsamfunn. Utvikling av næringsareal, arbeidsplasser og lokal 

verdiskapning får ingen mening.   

Denne utmattelsen av lokalsamfunn er uholdbar!  

Tilitt (Østfold Sp) 

Mer tillit og større ansvar til kommunene, mindre krav til rapportering og færre lovpålagte 

oppgaver. 

Østfold Senterparti ønsker mer tillit og større ansvar til kommunene. Det er en utvikling at regjering 

og storting krever mer statlig kontroll over kommunene. Det handler om målstyring, endeløse tilsyn 

og rapporteringer og stadig flere lovpålagte oppgaver. 

Kommunene har gått fra å være stifinnere til å bli statens håndlangere. Byråkratiet vokser og krever 

store ressurser fra kommunene. Det er ikke uvanlig at en kommune opplever femten tilsyn på et 

år.  Da må alle nøkkelpersoner stille, og det skal rapporteres ned på detaljnivå (f.eks. 

veiledningstimer til ansatte). Et typisk tilsyn kan kreve tjue til tretti dagsverk og stjeler viktige 

ressurser som burde brukes på primærtjenester. Dessuten tar tilsyn og rapportkravet ikke hensyn til 

at kommunene er forskjellige. 

En annen utfordring er når Stortinget lovfester nye krav som ikke er lokalt forankret, f.eks. krav om 

kommunale yrkesgrupper som psykolog og ergoterapeut. Intensjonen er sikkert god, men slike 

lovkrav fjerner fokus fra problemområder til kompetansetyper. Fokuset er ikke lenger å lage lokalt 

tilpasset og tverrfaglige løsninger for komplekse helsetilstander og oppfølgingsbehov, men å fylle 

krav om stillingstyper. 

Østfold Senterparti mener dette er en gal utvikling og vil tenke nytt. Kommunene trenger frihet til å 

være nyskapende og finne gode lokale løsninger, og kommunene må få ansvar til å sette løsningene 

ut i livet. Dessuten må de få lov til å feile. Kontroll og målstyring gir ikke innovasjon. Vi må våge å 

involvere innbyggere, brukere, pårørende, næringsliv, frivillige organisasjoner og ansatte når vi skal 

finne nye løsninger i kommunene. 
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Ingen kommuner er like, noen er store og noen er små, det er bykommuner, og det er 

landkommuner, og man har ulike utfordringer. 

Østfold Senterparti vil at kommunene skal få større tillit og ansvar for å finne egne løsninger på 

lokale problemer. Det betyr mindre byråkrati og mer lokalt selvstyre. 

Deltakende byutvikling: Et Oslo for alle (Oslo Sp) 

Beslutninger som tas nå vil forme byen for flere generasjoner fremover. Under FN-konferansen 

«Habitat III» i september 2016 forpliktet Norge seg til å fremme inkluderende, bærekraftige byer, 

som skal motvirke sosiale skiller og fremme bedre klima og miljø. Oslo Senterparti vil at Oslo skal 

bli en foregangsby for grønn og deltakende byutvikling. 

Selv om byrådet har forbedret informasjon om planlagte endringer, er dagens metoder for å 

involvere Oslos innbyggere i byplanlegging er utilstrekkelige. Den enkelte bydel og berørte nabolag 

må få mer innflytelse på utforming av byrom, bolig- og næringsutvikling. 

De mange beboeraksjonene over hele Oslo har samlet seg om fem prinsipper for byutvikling. 

Oslo Senterparti slutter seg til disse prinsippene, som er: 

• Oslos byutvikling må baseres på bærekraftige mål for befolkningsvekst og en tydelig 

fremtidsvisjon for hvordan byen vår forblir et godt sted å bo også i fremtiden. Byutviklingen 

må bevare levende nabolag og sikre riktig mangfold blant nye boliger. Funksjonalitet, trivsel 

og kvalitet skal sikres. Boliger skapes og bevares for innbyggere, ikke utbyggere. 

• Byutvikling skal tilpasses eksisterende bomiljø. Fortetting skal ta utgangspunkt i 

eksisterende bomiljøer slik at kvaliteten i disse forbedres, ikke forringes. Fortetting skal skje 

i samråd med nåværende beboere og i harmoni med eksisterende bebyggelse og med 

vektlegging av stedets egenart og historie. 

• Byutvikling skal være velfunderte prosesser som tar tilstrekkelig med tid. Det nære 

samarbeidet mellom reguleringsmyndighet og utbygger skal balanseres ut gjennom 

transparens, medvirkning og sunne styringsprinsipper. 

• Beboere, velforeninger og lokaldemokratiforøvrig skal ha mulighet til reell medvirkning på 

et tidligst mulig stadium. Medvirkningsprosessene skal starte før planleggings-, 

konsekvensutrednings- og reguleringsarbeid gjøres kjent og før oppstartsmøte avholdes. 

• Full konsekvensutredning skal utføres før beslutning om større endringer. 

Konsekvensutredning skal gjennomføres på alle plannivåer i tråd med plan- og 

bygningsloven. Oppdeling av naturlig sammenhørende områder for å unngå krav til 

konsekvensutredning er ikke akseptabelt. 
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Vern Oslos kolonihager og inngå ny avtale nå! (Oslo Sp) 
 

Oslo Senterparti vil frede byens 9 kolonihager, og sikre forutsigbarhet for hagene, ved å snarest 

mulig inngå ny avtale. Dagens avtale mellom kolonihagene og kommunen utløper i 2025, og det er 

usikkerhet rundt fornyelsen av avtalen. Senterpartiet mener at det ikke er noen grunn til å vente med 

å fornye avtalen. 

Det står mange tusen på venteliste for å få en kolonihageparsell, og det er i overkant av 10 års 

ventetid. Det er derfor også behov for areal til utvidelser av eksisterende kolonihager og til 

etablering av nye. Det vil Senterpartiet ta initiativ til. 

Disse områdene har siden 1907 fungert også som tur- og rekreasjonsareal for lokalmiljø og nabolag 

i Oslo. Hagene har i tillegg åpne arrangementer sommerstid. De fungerer som grønne lunger i 

sentrale boligområder. Derfor er kolonihagene ikke bare viktig for de som har parsell, men for hele 

byens befolkning. 

Oslo kommune må, som eier av tomtene, vise at kolonihagene er ønsket. Fra kolonihageforeningene 

meldes det om usikkerhet om hvorvidt det vil bli en ny avtale, eller om de risikerer å måtte stenge 

hagene.Alle hagene har stoppet med oppgraderinger av hagene i påvente av hva som skjer om 7 år, 

når kontraktene utløper. 

En slik usikkerhet om fremtiden bør være helt unødvendig. Senterpartiet mener koloniene er av 

uvurderlig verdi for byen og innbyggerne, og vil derfor frede hagene slik at det ikke er noen tvil om 

at de skal bestå. En ny, langsiktig avtale må på plass så raskt som mulig. 

Oslo Senterparti vil: 

·  Frede kolonihagene 

·  Inngå ny, langsiktig avtale mellom Oslo kommune og kolonihagene 

· Finne nytt areal til flere kolonihageparseller 

 

Fadderordning for nye innbyggjarar. (Rogaland Sp) 

 

Når skuleborn og studentar startar på skule blir dei ein del av ei fadderordning der ein blir tildelt ein 

fadder som kan førebu dei på dette nye livet. Fadrane visar fram skulen, gjer dei råd og tips og gjer 

det enklare å bli kjend med medelevar og medstudentar.  

Dette er ei ordning som kan overførast til mottaking av nye innbyggjarar i landet vårt. Når ein kjem 
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til eit nytt land treng ein å bli kjend med kulturen, naturen, historia og tradisjonar. Ved hjelp av ei 

fadderordning blir ein vegleia i alt dette nye.  Dette er ein unik moglegheit til å få ein fot innanfor 

det norske samfunnet og ein unik moglegheit til integrering. Fordomar går begge vegar, og skal ein 

endre haldingar må̊ ein møte nokon med andre haldingar.  

 

Rogaland Senterparti vil:  

• At det opprettast ei fadderordning bygd på friviljugheit i kvar kommune. 

• At staten skal gje ein sum til oppstart av fadderordning til Friviljugheitsentralar rundt om i  

kommunane. 

• At nye utanlandske innbyggjarar skal bli tildelt ein norsk statsborgar som fadder av same kjønn og 

i same aldersgruppe. 

• At innbyggjarane blir teke i mot med ein gong dei kjem til kommunen og blir følgt opp av  

fadder.   

 

5. Kultur, kirke og frivillighet 

Fortsatt Opera Østfold (Østfold Sp) 
 

Opera Østfold er en unik kulturinstitusjon, i Østfoldsamfunnet, som i dag er en virksomhet i Østfold 

fylkeskommune. Dette vil ikke være en god organisering i gigantfylket Viken. Oscarsborgoperaen i 

Akershus vil med dagens organisering kunne ha direkte kontakt med Fylkesråd for kultur i Viken 

mens Operasjefen i Østfold vil ha to ledere mellom seg og Fylkesråden, en stor ulempe for vår 

opera. 

 

Fylkesårsmøtet i Østfold Senterparti mener Opera Østfold bør etableres som et ikke-kommersielt 

selskap med kommunene og Østfold fylkeskommune som aksjonærer. Dette vil gi forutsigbare 

rammer og sikrer armlengdes avstand mellom de som produserer kultur og de som bevilger 

midlene. Det vil være et styre som har ansvaret for den daglige driften, ikke en ansatt i Viken 

fylkeskommune med minst to ledd opp til Fylkesråd for kultur. 

 

Løft for kirkene (Østfold Sp) 

Vår felles kulturarv kirkebyggene og spesielt middelalderkirkene våre forfaller.  Regjeringen ser ut 

til å se bort fra at Stortinget, både i 2015 og etter trontaledebatten i fjor, presiserte at disse 
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kirkebyggene også er statens ansvar.  Vedlikeholdsetterslepet for kirkene er beregnet til om lag 12 

milliarder kroner. 

I 2030 er det 1000 år siden slaget på Stiklestad og innføringen av kristendommen til Norge.  Østfold 

Senterparti krever et vedlikeholdsløft for kirkebyggene fram mot 1000-årsjubileet. 

Stavkirkene våre har et eget vedlikeholdsprogram. 

Østfold Senterparti krever et eget vedlikeholdsprogram for middelalderkirkene og andre spesielt 

bevaringsverdige kirkebygg. 

Regjeringen må allerede i revidert nasjonalbudsjett bevilge midler til et slikt program. Bare i 

Østfold er det 15 middelalderkirker.  Å ta vare på denne kulturarven er et nasjonalt ansvar. 

 

Tungtvannskjelleren på Rjukan må statlig finansieres, -for å bevares 
(Telemark Sp) 
 

Den verdenskjente krigshistorien «Kampen om tungtvannet» fant sted på Vemork (Rjukan), og 27. 

februar, 1943 aksjonerte 11 unge norske soldater («Gunnerside»). Dette førte til at 

«tungtvannsfabrikken ble sprengt» og tungtvannscellene ødelagt, uten at et eneste skudd ble løsnet, 

-uten at et eneste liv gikk tapt.  

Hydrogenfabrikken ble revet i 1977, og kjelleren ble begravd under tonnevis med bygningsmasse 

og jord. Men i oktober 2017 ble kjelleren gravd fram igjen, og et viktig internasjonalt industri- og 

krigsminne ble funnet i forbausende god stand.  

Norsk industriarbeidermuseum (NIA) har planer om å bygge et museum over kjelleren, slik at 

publikum ikke bare får kjennskap til historien, men også at de fysisk kan oppleve kjelleren der den 

verdenskjente aksjonen fant sted. Museumsbygget er anslått til å koste rundt 60 millioner, og NIA 

har bare en delvis finansiering så langt. Statlig finansiering har ikke blitt lagt inn i statsbudsjettet, 

hverken for 2018 eller 2019.  

Det har allerede kostet 1,7 millioner for å sikre kjelleren mot klimatisk forvitring, som i verste fall 

fører til ødeleggelse av et verdenskjent krigsminne.  

Tungtvannssabotasjen regnes fortsatt som en av de mest vellykkede aksjonene i krigshistorien i vårt 

eget land, men også internasjonalt. Derfor er det et nasjonalt ansvar å sikre gjenværende 

bygningsmasse, ved å bygge dette under et permanent «museumstak».  

Telemark Senterparti mener at regjeringen må finne finansiering for det resterende beløpet i revidert 

nasjonalbudsjett, eller i det minste legge dette inn i statsbudsjettet for 2020. 20  

Tungtvannskjelleren må sikres nå! 
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Riksantikvaren til Vestfold og Telemark (Vestfold Sp og Telemark Sp)  
Regjeringen har sagt at regionsreformen skal gi større og mer robuste regioner. De nye store 

regionene skal ta på seg flere og større oppgaver. Disse er det regjeringen som skal tildele fylkene.  

Vestfold Senterparti og Telemark Senterparti mener det må tildeles mange nok oppgaver fra statlig 

til regionalt nivå om regionsreformen, med sin bruk av tvang, skal beholde noen som helst form for 

legitimitet. I tillegg til å være svært opptatt av å flytte oppgaver til fylkesnivå er vi like opptatt av at 

det må følge nok penger med i omorganiseringsprosessen om denne flyttingen av oppgaver skal bli 

god.  

Vestfold og Telemark er - med et vell av middelalderbygg og kirker, vikingfunn, industrihistorie og 

kulturmiljø - de fylkene i landet med desidert flest kulturminner. Dette betyr at det allerede finnes et 

kompetent miljø på feltet i regionen, samt at det er et stort behov for et ekstra fokus på området fra 

statlig hold. Vestfold og Telemark Senterparti mener derfor det er en svært gunstig løsning både for 

landet og regionen at Riksantikvaren (Direktoratet for kulturminneforvaltning ) flyttes fra Oslo til 

den nye regionen Vestfold og Telemark. Det vil da gjelde for den statlige delen av de nå vel 150 

ansatte som er igjen etter at man har fordelt Riksantikvarens oppgaver til fylkesnivå. 

 

Gi rom til ung frivillighet! (Oslo Sp) 
 

Frivilligheten er bærebjelken i det norske samfunnet. Frivilligheten aktiviserer, integrerer og 

inkluderer grupper og enkeltmennesker. Den løser viktige samfunnsoppgaver, styrker demokratiet 

og gir liv til lokalmiljø der folk bor. 

Den lokale frivilligheten i Oslo er fantastisk mangfoldig, og spenner seg fra besøksvenner og 

velforeninger til lokallag i store nasjonale organisasjoner. Alle interesser, minoriteter, aldre og 

samfunnslag er representerte i Oslos frivillighet. Det er en enorm styrke for byen vår. 

Vi trenger yrende, sterke og mangfoldige lokalsamfunn i Oslo. Vi trenger arenaer som gir unge en 

stemme og mestring utenfor skolen. Vi trenger idretten som når bredt, og brettspillklubbene som 

treffer smalt. Vi trenger at flere organiserer seg for en sak i nærmiljøet sitt. Frivilligheten er 

nøkkelen for å skape levende lokalsamfunn. Men for at frivilligheten skal få til dette, må den få 

tillit, gode rammer og minst mulig byråkrati. 

Barne- og ungdomsfrivilligheten er aktiv i vår by. Lokallagene til barne- og 

ungdomsorganisasjonene har i dag rett til å låne skolelokaler og andre kommunale lokaler, som 

tilhører Oslo kommune, gratis. Likevel opplever mange avslag på søknad om lån av lokaler og 

møter lukkede dører. Barne- og ungdomsorganisasjonene har ofte få ressurser og få ansatte. Mange 
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bruker uforholdsmessig mye tid jakten på lokaler, og for mange organisasjoner kan det være 

forskjellen på å kunne gjennomføre et arrangement eller ikke. Det er ikke holdbart, og hemmer 

viktig aktivitet. 

Oslo er også hjem for de nasjonale kontorene til mange barne- og ungdomsorganisasjoner. Disse har 

ikke tilgang på kommunale lokaler, og sliter i dag med å finne rom til å drive sitt viktige arbeid for 

barn og unge i hele landet. Oslo har gleden av å være hjemmet til disse organisasjonene, og da må 

vi støtte opp om deres samfunnsoppdrag! 

Oslo Senterparti tror på tillit, demokrati og frivillig engasjement. Oslo Senterparti mener 

kommunen må støtte opp om frivilligheten med byråkratifrie midler og lokaler. For Oslo er og skal 

være frivillighetens by. 

Oslo Senterparti vil: 

• Utvide pilotordningen med digital booking av skolebygg (Meråpen skole), og gjøre 

ordningen mer fleksibel 

• Gi de nasjonale kontorene til barne- og ungdomsorganisasjoner som har kontor i Oslo 

samme rettigheter som lokallagene 

• Avbyråkratisere utlånsprosessen 

 

6. Sentralisering 

 

Sentralisering av offentlige oppgaver skaper utfordringer. (Finnmark Sp) 
 
 

Dagens sentralisering av offentlige oppgaver, som utstedelse av pass, teoriprøve for førerkort og 

opprettelse av D-nummer for utenlandske borgere, vil nå påføre innbyggere uforholdsmessig lang 

reisetid, med dertil store kostnader. Noen må bruke opptil flere arbeidsdager for å få utført dette.  

Finnmark Senterparti ber om at disse oppgavene overføres til lokale offentlige institusjoner.  

 

 

Alle trafikkstasjonene i Akershus er truet av nedleggelse (Akershus Sp) 

Dagens struktur når det gjelder trafikkstasjoner i Akershus, og i resten av landet, er fastlagt av 

Stortinget. Akershus Senterparti krever derfor at dersom regjeringen foreslår vesentlige endringer i 
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struktur og tjenester på trafikk- og kjøretøyområdet, så må dette behandles av Stortinget. 

Regjeringen er ute etter å spare penger, men synes ikke å vie brukerne av offentlige tjenester en 

tanke. Staten kan sikkert spare noen kroner på dette, og kanskje blir det mer effektivt for Statens 

Vegvesen, men det blir mindre effektivt for folk flest. Da har man glemt hvem de offentlige 

tjenestene er til for. 

En konsulentrapport som er utarbeidet på oppdrag fra regjeringen foreslår å legge ned samtlige tre 

trafikkstasjoner i Akershus. Disse er i dag lokalisert på Lillestrøm, Billingstad og i Drøbak i Frogn. 

Disse foreslås erstattet med servicekontor i Lillestrøm, Sandvika og Ski. Tjenestene som tilbys ved 

disse kontorene vil være langt færre enn ved dagens tre trafikkstasjoner. 

Sambruksstasjonen på Jessheim foreslås videreført. 

En nedlegging av samtlige trafikkstasjoner i Akershus vil innebære at våre innbyggere må reise ut 

av fylket for å avlegge praktisk førerprøve. Alternativene vil da være Risløkka i Oslo, Drammen, 

Gjøvik, Sarpsborg eller Kongsvinger. 

Regjeringen har på grunnlag av denne rapporten nå bedt Statens vegvesen om å foreta en særlig 

vurdering av hvilke oppgaver som helt eller delvis kan utføres av private aktører, eksempelvis 

oppgaver knyttet til avvikling av førerprøver. 

– Akershus Senterparti mener at teoretisk og praktisk førerprøve må foretas av offentlige 

myndigheter, slik som dag. 

Regjeringens arbeid med såkalt effektivisering av Statens Vegvesen er nok et eksempel på den 

sentraliseringen og privatiseringen av offentlige tjenester som Høyre og FrP, med støtte fra Venstre 

og KrF, har gjennomført de siste fem åra. Resultatet har blitt et dårligere tjenestetilbud til folk flest, 

både i Akershus og i resten av landet. 

 

Trafikkstasjoner i hele landet. (Rogaland Sp) 

 

Regjeringen legger opp til færre trafikkstasjoner i Norge og fortsetter dermed sin sentralisering av 

offentlige tjenester. Dette rammer distriktskontorene, og får konsekvenser for tjenestene nær folk. 

Viktige arbeidsplasser og effektiviteten til næringslivet i distrikts Norge rammes. Resultatet er at 

innbyggere på mange steder må reise langt for å ta teoriprøve og oppkjøring til sertifikat. Det er lite 

samfunnsøkonomisk at ungdom, arbeidstakere og eldre må reise langt for nødvendige tjenester 

på trafikkstasjonen.   
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Behovet for sertifikat er stort der det ikke er et tilfredsstillende kollektivtilbud. Sertifikat er derfor 

en nødvendighet for folk i distriktene, og nedleggelse av trafikkstasjoner rammer derfor 

utkantstrøkene ekstra sterkt.   

  

Rogaland Senterparti vil:  

• At dagens trafikkstasjoner opprettholdes og at de oppdateres etter de nye forskriftene. 

• At alle trafikkstasjoner skal ha de samme tilbudene.  

 

Senterpartiet ber regjering og Storting ta en ny gjennomgang av 
nedlegging av passkontor. (Rogaland  Sp) 

Årsmøtet i Rogaland Senterparti ber regjering og Storting om en ny gjennomgang av nedleggelse av 

nesten annethvert passkontor rundt omkring i landet. 

Justis- og beredskapsdepartementet har besluttet at 64 passkontorer skal legges ned. Årsaken er 

manglende sikkerhet og rutiner. Derfor blir antallet passkontor redusert fra 141 til 77 slik at pass 

kan utstedes i "fysisk sikrede lokaler, og av medarbeidere med ID-faglig kompetanse" skriver 

Politidirektoratet på sine nettsider. I Rogaland skal blant annet passkontoret på Jørpeland som årlig 

usteder ca. 2500 pass legges ned. Nærmeste passkontor for Ytre Ryfylke vil da være Sandnes eller 

Randaberg. Nedleggelsen betyr at prinsippet om maksimal reisetid på 45 minutter brytes for mange 

passkontor - også for vårt. Tenker spesielt på innbyggere i Hjelmeland. Selv med utvidelse av 

åpningstider og timebestilling som kompenserende tiltak, må folk ta seg fri fra jobb, ta ut barn fra 

skolen, for å få fornyet pass som før kunne løses i nærområdene. 

Senterpartiet mener at passutstedelse bør være en del av grunnservicen i nærområdene. Derfor bør 

denne type tjenester være tilgjengelig i nærområdene i hele landet. Nedleggelse av nesten 

annethvert passkontor i hele landet er derfor en stor sentralisering, og føyer seg dessverre inn i 

rekken i sentraliseringsprosjektene til regjeringen.Senterpartiet mener at kostnad og bemanning ikke 

kan være avgjørende for nedleggelse av passkontor. 

 

Domstolar (Telemark Sp) 
 
Domstolskommisjonen skal den 1.10.2019 levere sin innstilling til struktur for norske domstolar. 

Mandatet legg til grunn at talet på domstolar skal reduserast.  

I Telemark er det tre tingrettar. Vest-Telemark tingrett i Kviteseid og Aust-Telemark tingrett i 

Notodden og nedre Telemark tingrett i Skien. I tillegg er det øvre Telemark jordskifterett i Kviteseid 



 

49 

49 7. Miljø og klima 

og nedre Telemark jordskifterett i Skien.  

Øvre Telemark utgjer om lag 80 % av arealet for Telemark og om lag 50 000 innbyggararar. 

Reiseavstand for brukarar og mange saker knytt til fast eigedom som krev synfaring, og såleis 

mykje reising, tilseier at ein domstol må vera lokalisert i øvre Telemark. Det er også slik at 

advokatar i stor grad etablerarar seg i nærleiken av ein domstol. Tilgang til advokatar i nærområdet 

er viktig for rettstryggleiken til folk.  

Telemark Senterparti krev at det i framtida skal vere ein sjølvstendig tingrett og ein jordskifterett i 

øvre Telemark.  

 

Tingrettstrukturen (Buskerud Sp) 
Buskerud Senterparti vil beholde dagens tingretter. 

Justisdepartementet har iverksatt en utredning omkring videre organisering av tingrettene. Blant 

annet skal økonomifunksjoner sentraliseres til et sted. Dette vil innebære at merkantilt ansatte ved 

tingrettene blir overtallige og tingrettene svekkes. Videre er Buskerud Sp bekymret over at 

regjeringen vil følge opp forslaget fra særdomstolsutvalget om at barnesaker skal flyttes til utvalgte 

særdomstoler. Barnesaker ivaretas i dag av tingrettene på en faglig god måte. Buskerud Sp frykter at 

denne sentraliseringen av barnesakene vil innebære et dårligere tilbud for de familier som skal ha 

sine saker prøvet for tingretten, blant annet lengre reisevei. Dessuten vil dette svekke grunnlaget for 

dagens tingretter ved at en stor del av porteføljen legges til utvalgte tingretter. I tillegg har 

regjeringen nedsatt Domstolskommisjonen som vil legge fram forslag til ytterligere 

strukturendringer i oktober 2019. Det er ut fra mandatet og sammensetningen i utvalget grunn til å 

tro at det vil bli foreslått en kraftig reduksjon i antall domstoler i hele landet. Det kan bli tale om 10-

20 tingretter i Norge totalt. Dette vil få store samfunnsmessige konsekvenser, noe ikke BSp kan 

godta. BSp reagerer sterkt på denne stadige demonteringen av det norske samfunnet. 

 

7. Miljø og klima 

 

Et klima for framtida  (Akershus Sp) 

Akershus Senterparti erkjenner av vi nå lever i den viktigste tida i menneskets historie. Skal vi 

kunne unngå at klimautfordringene går over til å bli å katastrofe, er det helt avgjørende at vi nå 

reagerer. Vi som lever på jorda nå er sannsynligvis siste generasjon som kan gjøre noe for å 

redusere klimaendringene, og den første generasjonen som vil oppleve konsekvensene av de. 
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Ved å ta i bruk mulighetene som finnes innen moderne teknologi, naturressurser og vitenskap, kan 

vi gjøre viktige bidrag til å snu utviklinga. Senterpartiet at det viktigste fokuset å ha, er å erstatte 

sort karbon med grønt. 

Vi skal forvalte våre naturressurser klokt, og utvikle nye løsninger for fremtida. På den måten skal 

vi styrke norsk næringsliv innenfor fremtidsrettede næringer, noe som kan gi teknologi og produkter 

vi både kan anvende selv, og eksportere. 

Akershus Senterparti mener nedenstående klimapolitikk skal gjelde for Viken-området, og at 

tiltakene må tas inn i partiets nasjonale program før neste stortingsvalg. 

– Økt satsing på fornybar lokal kraft til el-produksjon i småskala. Både vann, sol og vind. 

– Satsing på bioenergi til varme, og biogassproduksjon til drivstoff. 

– I samarbeid med primærnæringene bidra til at jord- og skogbruk blir en sentral del av 

løsningen innenfor omlegging til grønt karbon. 

– Arbeide for å inkludere metanutslipp fra land og vann i SSBs regnskap over 

klimagassutslipp. 

– Tilrettelegge for at landbruket når sitt selverklærte mål om å bli fossilfrie innen 2030, og 

bidra til valg av klimavennlige løsninger knyttet til bl.a. maskinpark, teknologi, 

jordbearbeiding og husdyr. 

– Bidra til forskning og utvikling av proteinkilder til fôr som kan erstatte importert soya. 

– Økt bruk av tre som byggemateriale. Det offentlige må gå foran med et godt eksempel. - 

Viken skal være et foregangsfylke i videre satsning på elektrisitet og hydrogen i 

transportsektoren. 

– Beholde betydelige fordeler for EL-biler og andre nullutslippsbiler, samtidig som vi ser 

behovet for at de betaler i Oslo-bomringen i større grad enn i dag. 

– Arbeide for planlegging og utbygging av el-ferjetrafikk mellom Asker/Bærum og Oslo. - 

Bidra med rammevilkår som skaper marked for fornybare løsninger, blant annet gjennom 

reguleringer og skatte- og avgiftssystemet. 

– Redusere matsvinn fra det offentlige - Styrke viktige kompetansemiljøer innen bioøkonomi - 

Arbeide for økte investeringer i grønn industri 

– Bruke offentlige innkjøp til å få fram nye løsninger og reduserte utslipp - Stille krav om 

lavere utslipp for leveranse av varer og tjenester til det offentlige 

– Stille krav om fossilfrie byggeplasser i alle byggeprosjekter i fylkeskommunal regi 
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Klima, miljø og landbruk (Agder Sp) 

 

Å satse på norsk landbruk er noko av det luraste vi kan gjere med tanke på klima og miljø. 

Agder Senterparti vil satse på skogbruket! Skogen i Norge bind opp mot 60% av dei norske CO2 

utsleppa. Dette skjer fordi ein i Norsk skogbruk har satsa mykje på skogpleie for å få rask tilvekst av 

hogstklart virke så raskt som råd. Med moderne avvirkningsmetodar som tek omsyn til biologisk 

mangfald er skogbruket i Norge skånsamt, miljøvenleg og gjev eit stort pluss i klimaregnskapet. 

 

Agder Senterparti vil satse på jordbruket! Jordbruket i Norge har kutta utslepp og er noko av det mest 

miljøvenlege og effektive jordbruket i verda. Sidan 1990 har jordbruket kutta 4% av 

klimagassutsleppa. Det stopper ikkje der. Gjennom introduksjon av biodrivstoff, betre 

gjødselhandtering, endå betre og riktig bruk av kunstgjødsel og jordbearbeiding, vil utsleppa frå 

jordbruket i Norge bli kutta endå meir. Gjennom å bruke ressursane i utmarka syter og jordbruket for 

å oppretthalde kulturlandskapet og det gjev håp for ei lang rekke plantar og dyr (ikkje minst insekt) 

som er avhengig av det norske kulturlandskapet for å overleve. 

 

Agder Senterparti vil satse på fornybar energi og bærekraftige løysingar på eigen ressursar! 

Klimadebatten må handle om vekst og muligheter. Ved å få utvikle råvarene, forvalte jord- og 

skogressursene, vil landbruket bli en viktig bidragsyter i omstillingen til det grønne skiftet. 

Eit klima for fremtida (Hordaland Sp) 
 

Klimaendringane påverkar kvardagen vår.  Me er i ferd med å legge bak oss gårsdagens klima og 

går inn i det nye klimaet som er grundig varsla gjennom arbeidet til FN sitt klimapanel.  Turke, 

flom og ekstremver er alt her og gjer at me både må arbeide hardt for å redusere klimautslepp, men 

også tilpasse oss endra klima. Hovudårsaka til klimaendringane er bruken av olje, kol og gass, og 

me treng ei storstila omlegging frå svart til grøn karbon, frå fossil til fornybar energi og å utvikle 

nye teknologiske løysingar. Vestlandet har naturressursar, kompetanse og dyktige menneske som 

kan nytte dei rike ressursane og snu klimautfordringane til nye næringsmoglegheiter. På den måten 

skal me styrke norsk næringsliv innafor framtidsretta næringar, noko som kan gje teknologi og 

produkt me både kan nytte sjølv og eksportere. 

Hordaland Senterparti meiner nedanståande klimapolitikk skal gjelda for Vestlandsområdet, og at 
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tiltaka må takast inn i partiets nasjonale program før neste stortingsval. 

• Auka satsing på fornybar lokal kraft til el-produksjon i småskala. Både vatn, sol og vind. 

• Satsing på bioenergi til varme, og biogassproduksjon til drivstoff. 

• I samarbeid med primærnæringa bidra til at jord- og skogbruk blir ein sentral del av løysinga 

innanfor omlegging til grønt karbon. 

• Tilretteleggje for at landbruket når sitt sjølverklærte mål om å bli fossilfri innan  

2030, og bidra til val av klimavennlege løysingar knytta til mellom anna maskinpark, teknologi, 

jordbomarbeiding og husdyr. 

• Bidra til forskning og utvikling av proteinkilder til fôr som kan erstatte importert soya. 

• Auka bruk av tre som byggjemateriale. Det offentlige må gå føre som eit godt eksempel. 

• Behalde monalege fordelar for EL-biler og andre nullutsleppbilar, samtidig som me ser trongen 

for at dei betaler i bomringen i større grad enn i dag. 

• Bidra med rammevilkår som skaper marknad for fornybare løysingar, mellom anna gjennom 

reguleringer og skatte- og avgiftssystemet. 

• Redusere matsvinn frå det offentlege 

• Styrke viktige kompetansemiljø innan bioøkonomi 

• Arbeide for auka investeringar i grøn industri 

• Bruke offentlige innkjøp til å få fram nye løsingar og reduserte utslepp. 

• Setje krav om lågare utslepp for leveranse av varer og tenester til det offentlege 

• Setje krav om fossilfrie byggeplassar i alle byggeprosjekt i fylkeskommunal regi 

• Stimulere til ein aktiv skogskjøtsel og høgare avvirkning av skog på optimalt tidspunkt, og jobbe 

for «lange verdikjeder» med utgangspunkt i biomasse. 

• Arbeide for å fase ut bruk av palmeolje i mat, husholdningsartikler og drivstoff. 

• Styrke tiltak som bidrar til ENØK-tiltak i offentlege og private bygg, både nybygg og eksisterande 

bygningsmasse. 

• Sikre at alle ferjer i regionen vert elektrifiserte 

•  Styrke kollektivtrafikken i regionen gjennom auka ruteproduksjon og betre korrespondanse. 
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Miljøresolusjon uten tittel (Østfold) 

 

Klimaendringene utgjør både en trussel og en næringsmulighet for Østfold. 

Klimaendringene påvirker allerede hverdagen vår. Tørke, flom og ekstremvær er reelle utfordringer 

vi må tilpasse oss til å forsøke å forhindre. Bruken av olje, kull og gass er hovedårsaken til dagens 

klimautfordringer, og for å nå klimamåla trenger vi en storstilt omlegging fra svart til grønt karbon, 

fra fossil til fornybar energi og til å utvikle og ta i bruk nye teknologiske løsninger. Dette kan gjøre 

vår 

hverdag enklere, sunnere og bedre. Østfold har kompetanse, naturressurser og innbyggere som har 

alle muligheter til å snu utfordringene til næringsmuligheter. 

Klimaproblemene er ikke lenger en problemstilling vi kan skyve foran oss. De er her, nå, og det 

haster med konkrete løsninger! Det er vi som må ta kampen, fordi det er vi som vil oppleve 

konsekvensene. Hele verden må bidra i klimaarbeidet, og Norge har med sin kompetanse, 

næringsliv og naturressurser særlig gode forutsetninger for å gjøre det. 

Senterpartiet skal være et forvaltningsparti og en pådriver for at Norge tar ansvar for utslippskutt, 

utvikler og tar i bruk nye løsninger. Utfasing av bruken av fossile ressurser er avgjørende for å sikre 

mulighetene for framtidas generasjoner. 

Norge flommer nærmest over av fornybare energiressurser. 

Senterpartiet ønsker å ta i bruk mer fornybar strøm til å erstatte fossil energi i bygg, transport og 

industri. Vi må også sikre at energien brukes effektivt og unngå sløsing. Karbon fra jord, skog og 

hav trengs som bygningsmateriale i bygg, til petrokjemi, utvikling av nye fôrressurser og som et 

alternativ til olje i bygg og tungtransport.  Avfall fra jordbruk og husholdninger bør inngå i en 

sirkulær økonomi, hvor næringsstoffer føres tilbake til jord på en god måte, samtidig som biogass 

kan nyttes til å erstatte fossil energi. 

Vår politikk skal bidra til at utviklingen skjer, og for at verdikjeder og teknologiutvikling kommer 

Norge til gode. Målet er at norsk næringsliv blir en global leverandør av klimasmarte varer og 

tjenester, og står godt rustet for framtida. 

Vår region har alle forutsetninger for å lykkes; vi har naturressursene og ledende kompetanse- og 

forskningsmiljøer. 

Senterpartiet ønsker at vår region skal gå foran i arbeidet med å omstille Norge til et klimavennlig 

samfunn. 

Østfold Senterparti vil arbeide for: 

• økt bruk av tre i bygg og infrastruktur gjennom klimakrav i offentlige anbud, flere 

spydspissprosjekter og kompetansebygging i verdikjeden 
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• rammevilkår som skaper marked for fornybare løsninger, blant annet gjennom reguleringer 

og skatte- og avgiftssystemet 

• redusere matsvinn fra det offentlige 

• styrke viktige kompetansemiljøer innen bioøkonomi 

• økte investeringer i grønn industri. 

• bruke offentlige innkjøp til å få fram nye løsninger og reduserte utslipp 

• stille krav om lavere utslipp for leveranse av varer og tjenester til det offentlige 

• stille krav om fossilfrie byggeplasser i alle byggeprosjekter i fylkeskommunal regi 

• samarbeide med primærnæringene for å gjennomføre klimavennlige løsninger knyttet til 

bl.a. maskinpark, jordbearbeiding og husdyr, eksempelvis nitrogenfiksering og bruk av biokull 

• stimulere til aktiv skogskjøtsel og høyere avvirkning av skog på optimalt tidspunkt og jobbe 

for «lange verdikjeder» med utgangspunkt i biomasse 

• å fase ut bruken av palmeolje i mat, husholdningsartikler og drivstoff 

• å stanse utbyggingen av en tredje rullebane på Gardermoen, men i stedet ta i bruk Moss 

Lufthavn Rygge. 

Klimaendringane (Sogn og Fjordane) 

FN sitt klimapanel har varsla grundig om klimaendringane vi står i no. Senterpartiet skal vere eit 

forvaltarparti og ein pådrivar for at Noreg tek ansvar for utsleppskutt, utviklar og tek i bruk nye 

løysingar. Klimaproblema er ikkje lenger ei problemstilling me kan skyve framfor oss. Senterpartiet 

ynskjer å ta i bruk meir fornybar energi for å erstatte fossil energi i bygg, transport og industri. Me 

skal sikre at energien vert brukt effektivt og unngå sløsing. 

Vestland har naturressursar, kompetanse og dyktige menneske som kan nytte dei rike ressursane og 

snu klimautfordringane til nye næringsmoglegheiter. Karbon frå jord, skog og hav trengs til 

bygningsmateriale, petrokjemi, utvikling av nye fôrressursar og som eit alternativ til olje i bygg og 

tungtransport. 

Politikken vår skal sikre at det skjer utvikling og at verdikjeder og teknologiutvikling kjem Noreg 

til gode. Noreg har føresetnader til å bli ein global leverandør av klimasmarte varer og tenester, 

samt vere eit føregangsland for klimatilpassing. 

 

Senterpartiet i Sogn og Fjordane vil arbeide for: 

- å støtte opp om Vestlandsforsking sitt nye nasjonale senter for klimatilpassing. 

- å styrke forskingsmiljø innan bruk av grøn karbon, særleg innanfor hav og skog. 

- å stille krav om lågare utslepp ved anbod innan kjøp av offentlege varer og tenester. 

- utbygging av meir fornybar energi, både vasskraft, vind- og solenergi. 
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- å sikre at alle ferjer i regionen vert elektrifisert. 

- å samarbeide med primærnæringane for å gjennomføre klimavennlege løysingar knytt til 

fiskeri og havbruk, jord og skogbruk. 

- å redusere matsvinn. 

 

Senterpartiet på lag med klimaet (Hedmark Sp og Oppland Sp) 
 

Klimaendringene er en vår tids største utfordring, og har ført til en stadig økende oppmerksomhet 

rundt skadelige utslipp. Dette presser frem behovet for å løse samfunnsoppgaver som transport, 

energiproduksjon, matproduksjon, samt. produksjon av andre varer på en mer klimavennlig måte. 

 

Omstilling til et grønnere samfunn krever et vidt spekter av naturressurser, kunnskap om hvordan de 

kan utnyttes, og rik tilgang på kapital. Senterpartiet mener at Norge er godt rustet for å møte denne 

utfordringen, forutsatt at vi treffer de riktige prioriteringene og satsingene.  

  

Vårt mål med klima- og miljøpolitikken er at jorda og ressursene på den skal tas vare på, forvaltes 

og overleveres i bedre stand til neste generasjon. Det er viktig at klimatiltakene vi gjennomfører kan 

forenes med en økning av matproduksjon både lokalt og globalt, i tråd med Parisavtalen. 

Beiteressursene må brukes til kjøttproduksjon, god matjord må holdes i hevd og vi må ha et strengt 

jordvern. Senterpartiet vil at naturens råstoff skal tas i bruk, og at vi skal satse på innovasjon og 

levende lokalmiljø. 

  

Senterpartiet mener at nøkkelen til å løse klimaendringene ligger i bruk, fremfor vern. Vi mener at 

samtidig som vi skal ta naturen i bruk, skape fremtidens arbeidsplasser og treffe tiltak som reduserer 

klimautslipp er det også viktig å innføre programmer som fanger CO2 og binder dette i jorden. 

Skogen er en viktig kilde til biomasse og må brukes aktivt både i bygninger og som energikilde om 

vi skal klare å kutte ut den fossile energien. NIBIO har konkludert med at det er bærekraftig å øke 

hogsten i norske skoger med 20%, det vil gi både klimagevinst og arbeidsplasser. Derfor ønsker 

Senterpartiet en storstilt satsing på verdikjedene innenfor bioøkonomien. 

  

Senterpartiet mener at det alene ikke er nok og vil også innføre programmer som fanger CO2 og 

binder dette i jorden. Samtidig som vi skal utnytte ressursene på en måte som gjør det bærekraftig 

både økonomisk og for klima. Vi vil ha en grønn industrisatsing i hele landet. 
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Tiden for handling og satsing på klima er nå.  

  

Senterpartiet vil: 

 

Prioritere tiltak som styrker landbrukets klimarobusthet. 

Øke opptak av CO2 i jord ved bruk av biokull og med hjelp av andre av CO2-lagringsteknologier. 

Iverksette tiltak for å fiksere nitrogen (gjødsel) i husdyrmøkk lokalt.   

Øke etterspørselen etter og konkurransekraften til norsk biodiesel, blant annet gjennom offentlige 

innkjøp. 

Satse på skog som fremtidens karbonkilde. Dette krever økte forskningsmidler og 

teknologiutvikling. 

Gjennomføre investeringstiltak som øker tettheten av hurtigladere for elbil i distriktene og styrker 

infrastrukturen for miljøvennlig drivstoff. 

Bedre konkurransedyktigheten til norsk hydrogen, kombinert med økte innvesteringer i teknologi. 

Fullfinansiere pilotanlegg for CO2- fangst og lagring (CCS). 

Investere i ny teknologi og kunnskap innenfor fornybar energi. 

Være en pådriver for utvikling av bioraffinering og produksjon av biogass basert på lokale ressurser 

Produsere kraftfor på norske ressurser ved bruk av larver, alger og trevirke 

 

Krav til byvekstavtalen! (Trøndelag Sp) 

Det forhandles for tiden om byvekstavtale i Trondheim og omegn. Bymiljøavtalen og miljøpakken 

har muliggjort betydelige investeringer i nødvendige veier, kollektivsatsing i Trondheim og gang og 

sykkelanlegg. Den vil kunne gi eventuelt nye avtalekommuner muligheter for bedre infrastruktur 

både i og mellom kommunene, slik at området kan utvikle seg til en sterk bo og arbeidsregion i 

fellesskap. Senterpartiet i Trøndelag vil likevel påpeke at uavhengig av en eventuelt ny avtale vil 

både stat, fylke og kommunene ha et klart ansvar for fortsatt investeringer og drift i nødvendig 

infrastruktur og kollektivtrafikk. 

Bompenger skal ha et klart formål knyttet til spesifikke vei og infrastrukturutbygginger, og skal 

være tidsavgrensede. Bompenger som en ny, permanent skatt for å finansiere drifts og 

investeringsoppgaver det offentlige uansett har ansvar for tar Senterpartiet i Trøndelag klart avstand 

fra. 

Senterpartiet i Trøndelag vil peke på følgende forhold som må forbedres i en eventuelt ny avtale. 

Dette gjelder både internt i miljøpakken og i arbeidet opp mot ny NTP.  
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1. Det er manglende kobling mellom måloppnåelse og bruken av midler og organisering av 

miljøpakken, gjennom uklare styringslinjer og roller. Dersom man skal kunne nå miljøpakkens mål, 

må organiseringen og styringen av miljøpakken tydeliggjøres, og nødvendige delegasjoner og 

ansvarsforhold avklares tydelig. Dette er også nødvendig for å øke effektiviteten i gjennomføringen 

og reduksjon av kostnadene. Senterpartiet i Trøndelag mener at flere av prosjektene er unødvendig 

kostbare og at det er for vanskelig med reell prioritering og politisk styring. 

2.  Dersom Miljøpakken skal utvides med flere kommuner må man sikre gode 

styringsstrukturer der alle kommunestyrene har god oversikt og reell medvirkning på vedtak som 

fattes. Det fordrer åpenhet både om og i politiske og administrative beslutninger. 

3. Nullvekstmålet må endres til et mål om nullvekst i målbare utslipp. Antall kjørte kilometer 

med personbil er ikke interessant. Men Co2, Nox, støv og støy er relevant. Staten må endre 

målsettingene sine i tråd med dette. Vi elektrisifiserer nå deler av transportsektoren raskere enn 

noen hadde trodd. Kjøpsfordelene på elbil må derfor beholdes noen år til. 

4. Den totale bompengebelastningen må ikke økes og innkrevingen fordeles mer rettferdig. 

Senterpartiet i Trøndelag foreslår å innføre 50% bomtakst for elbiler. Videre må bomsnittene endres 

slik at fordelingen blir mer rettferdig geografisk, evt vurdere andre teknologier for belastning som 

veiprising. 

5. Det må satses sterkere på bedre materiell, økt frekvens og elektrifisering av Trønderbanen 

og Meråkerbanen. Videre må det sørges for at kapasiteten på innfartsparkering økes betydelig slik at 

trafikken inn mot byen kan reduseres og folk får enkel tilgang på et stadig bedre og mer utbygd 

kollektivsystem. 

6. Byvekstavtalen skal ikke overstyre kommunenes rett til å bestemme over egen arealpolitikk. 

 

Med strøm skal landet bygges! (Vestfold Sp og Telemark Sp) 
Norge er i dag en av verdens fremste produsenter av ren fornybar energi. Dette gir et unikt grunnlag 

for fremtidig verdiskapning og reduserte klimautslipp. Det bør derfor produseres mer elektrisk kraft 

i Norge.  

Potensialet for økt kraftproduksjon er stort. Dagens produksjon på om lag 150 Terrawattimer pr år 

vil ifølge Statnett kunne økes med 30% de kommende årene. Utbygging av vindkraft vil kunne stå 

for det alt vesentlige av denne veksten. Vindkraftutbygging må baseres på lokale ønsker. Havvind 

bør prioriteres.1  

Årsmøtet i Telemark Senterparti mener en økt produksjon av elektrisk kraft gir formidable 

                                                
1 De to siste setningene i avsnittet bare vedtatt av Telemark 
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muligheter for Norge.  

• Det vil skape arbeidsplasser knyttet til utvikling og produksjon av strøm.  

• Det vil gi muligheter for en betydelig reduksjon av de norske klimagassutslippene.  

• Det vil sikre industri og privathusholdninger tilgang på ren energi til en akseptabel pris.  

• Det vil bidra til å utvikle en leverandørindustri som også kan være internasjonalt 

konkurransedyktige.  

 

Skal vi lykkes med en slik utvikling må gode rammer for energiproduksjonen være på plass. Norge 

må ha full kontroll over egen kraftproduksjon. Enhver avgivelse av suverenitet på energiområdet til 

EU er uakseptabelt. Det må ikke bygges private utenlandskabler for overføring av strøm. 

Kraftutveksling må være på et nivå som står i forhold til Norske behov og interesser. 

Kraftutveksling må bidra til både å sikre nye arbeidsplasser i Norge, trygge forsyningssikkerheten 

og redusere klimagassutslippene.  

Årsmøtet i Telemark ønsker å bygge landet. Den beste måten å gjøre det på er å bruke ren norsk 

strøm. En overgang til økt bruk av strøm innen industri, landbruk og transport vil gi oss økt 

verdiskapning og reduserte klimagassutslipp. Fremtiden er elektrisk!  

 

Grønn utvikling! (Telemark Sp) 
Senterpartiet er et forvalterparti og skal være en pådriver for at Norge tar ansvar for utslippskutt, 

utvikler og tar i bruk nye løsninger. Norsk klimapolitikk trenger et parti som forstår forskjellen på 

utslipp fra olje, kull og gass og utslipp knyttet til økologiske prosesser i jord, skog og hav. 

Klimaproblemene er ikke noe vi kan skyve foran oss. Norge må forberedes på en situasjon hvor 

verden skal fase ut bruken av fossil energi. Klimamålene må nås gjennom rettferdig og sosial 

omstilling, og gjennom fornuftig bruk av naturressursene.  

Klimaendringene er vår tids største utfordring og allerede i gang. Tørke, flom og ekstremvær 

påvirker allerede hverdagen vår, og både by og bygd kommer til å merke konsekvensene i stadig 

større grad. Klimaendringene skyldes olje, kull og gass. FNs klimapanel sin 1,5 graders rapport 

viser at vi må kutte bruken av olje, kull og gass dramatisk innen 2030, og det må satses på løsninger 

som fanger og lagrer CO2. For å klare må fornybar energi fra sol, vind og vann erstatte fossil, og vi 

må ha en storstilt omlegging fra svart karbon til grønt karbon fra jord, skog og hav. Omstillingen er 

krevende og haster, men gir muligheter for nye grønne arbeidsplasser.  

Norge har forpliktet seg til Parisavtalen, men om Parisavtalen oppfylles vil ikke dette gi mer enn en 

tredjedel av kuttene som trengs for å unngå oppvarming som er større enn to grader. Internasjonale 

avtaler er viktig i klimaarbeidet, men det er enda viktigere at vi jobber med å få fram fornybare 
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alternativer på alle områder hvor olje, kull og gass brukes.  

Norge har forutsetninger for å bli en global leverandør av klimasmarte varer og tjenester, samt være 

et foregangsland for klimatilpasning. Hele landet tas i bruk for å løse utfordringene og utnytte de 

mange gode mulighetene vi har til grønn omstilling. Nøkkelen til å lykkes finnes ved å ta i bruk 

mulighetene i hele Norge. På vestlandet har vi en verdens mest innovative maritime bransje som 

stadig lanserer nye utslippsfrie skipsløsninger for ferjer, cruiseskip og hurtigbåter. På Sørlandet 

jobber store industrikonsern med å ny prosessteknologi og i Grenland har industrien ambisjon om å 

bli utslippsfri. Østlandet og Innlandet har ledende kompetanse innen bioraffinering, avl og utvikling 

bioøkonomi. I Trøndelag har vi noen av mange ledende teknologimiljøer, batteriproduksjon og 

verdens største anlegg for produksjon av flytende biogass fra fiskeavfall. Nord-Norge har enorme 

fornybare ressurser og kortbanenettet kan bli nøkkelen for overgang til nullutslipp innen luftfart. 

Det trengs mange løsninger for å fase ut bruken av olje, kull og gass og Norge kan bidra med 

løsninger som kan kutte utslipp langt utover Norges grenser.  

Senterpartiet vil ta hele verktøykassa i bruk i klimaarbeidet. Regjeringens ensidige fokus på flat 

CO2-avgift og klimakvoter som hovedvirkemiddel i klimapolitikken gir ikke nok utslippskutt, 

rammer skjevt og bidrar til å svekke klimaarbeidet. Klimapolitikken må ta høyde  

for at alle skal få mulighet til å omstille seg, enten de jobber innen petroleum, bor på bygda eller har 

lav inntekt.  

 

Senterpartiet ønsker å ta i bruk mer fornybar energi for å erstatte fossil energi i bygg, transport og 

industri. Vi skal sikre at energien blir brukt effektivt, og unngå sløsing. Karbon fra jord, skog og hav 

trengs til bygningsmaterialer, petrokjemi, utvikling av nye forressurser og som et alternativ til olje i 

bygg og tungtransport. Det må satses på utvikling av nye industriprosesser som er mer 

energieffektive og gir store utslippskutt, og teknologien må spres til andre deler av verden. 

 

Grønn utvikling (Vestfold Sp) 
 

Senterpartiet vil ta hele verktøykassa i bruk i klimaarbeidet. Regjeringens ensidige fokus på flat CO2-

avgift og klimakvoter som hovedvirkemiddel i klimapolitikken gir ikke nok utslippskutt, rammer skjevt 

og bidrar til å svekke klimaarbeidet. Klimapolitikken må ta høyde for at alle skal få mulighet til å 

omstille seg, enten de jobber innen petroleum, bor på bygda eller har lav inntekt.  

 

Senterpartiet ønsker å ta i bruk mer fornybar energi for å erstatte fossil energi i bygg, transport og 

industri. Vi skal sikre at energien blir brukt effektivt, og unngå sløsing. Karbon fra jord, skog og hav 

trengs til bygningsmaterialer, petrokjemi, utvikling av nye forressurser og som et alternativ til olje i 
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bygg og tungtransport. Det må satses på utvikling av nye industriprosesser som er mer energieffektive 

og gir store utslippskutt, og teknologien må spres til andre deler av verden. 

 

Grønare klimapolitikk (Buskerud Sp) 
 
Utvinning og bruk av fossile energikjelder (olje, kol og naturgass) har gjett stigande temperatur 

globalt. Dette vil auke i framtida, og viss me skal unngå alt for dramatiske klimaendringar, må 

effektive tiltak settast i verk. Alternativ til fossile kjelder må utviklast parallelt med at 

utvinningstempoet går ned. Mykje av den olja som er funnen må bli liggande. Norsk olje slepper ut 

like mykje klimagassar som annan olje når ho brennast, og bruken av fossile energikjelder må etter 

kvart fasast ut. Likevel kan me ikkje slutte med utvinning av olje og gass over natta. Men me bør 

bruke dagens inntekter målretta for å utvikle produkt som kan erstatte fossile energi- kjelder og 

produkt. Lik eins kan kunnskapen om energiproduksjon og andre tekniske innovasjonar innan olje 

og gassindustrien brukast for omstilling til fornybar energiproduksjon.  

Viss internasjonale miljøavtaler og kvotesystem verkar etter intensjonen vil uansett etterspurnaden 

etter fossile energikjelder synke, og prisen gå ned. Me må gjera omstillinga på førehand, medan 

det framleis er økonomisk handlingsrom for slike endringar. 

Men sjølv om me skulle greie å senke tempoet i utvinning og bruk av fossile råvara, vil mange nye 

tiltak vera nødvendige. Karbon- fangst og lagring (CCS) er eit godt døme. Dette bør utviklast og 

brukast. Men så lenge anlegga berre fangar CO2 frå fossile kjelder, går dette i beste fall i null. Men 

denne teknologien kan også brukast for å fange CO2 frå bio- energi- anlegg (bio- CCS). Dette er ein 

«karbon- negativ» metode, dvs. ein måte å fjerne CO2 frå atmosfæra på. IPCC skriv i den 5. 

hovudrapporten sin at dette saman med omfattande skogplanting og bruk av biokol er dei mest 

kostnadseffektive måtane å senke CO2 – innhaldet i lufta på. 

Skogen vil ha heilt sentrale oppgåver i framtidas klimaløysingar. I starten vil ein del brukast til 

energi, men ein stadig aukande del vil måtta brukast til å erstatte energikrevjande material med nye 

produkt. Splitkon er eit godt døme. Her produserast bygg- element som erstattar stål og betong, 

material som gir store CO2 – utslepp ved produksjon. 

Bruken av jord vil også vera sentral for å senke CO2- nivået i lufta. Mange stader drivast einsidig 

kornproduksjon utan tilføring av organisk materiale. Dermed går karbon - innhaldet i jorda ned. Me 

vil derimot bruke meir areal til grasproduksjon, beitebruken må auke og husdyrgjødsel må i større 

grad brukast på open åker. Dette vil vera eit effektivt klimatiltak da me gjennom fotosyntesa fløttar 

karbon frå atmosfæra der det er for mykje av den til jorda der karbon er ein viktig agronomisk 

faktor. Meir jordkarbon bidreg mellom anna til å betre jordstrukturen og til å lette opptaket av 
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plante- næringsstoff og vatn. Difor må ein større del av det kjøtet me et vera beite-basert. Det vil 

også auke sjølvforsyningsgraden, styrke det biologiske mangfaldet og minke behovet for importerte 

forråvarer til kraftfôr.  

Buskerud Senterparti vil: 

Legge om landbrukspolitikken slik at ein større del av karbonet som plantene tek opp gjennom 

fotosyntesa bindast i jorda for betre jordstruktur, lettare næringstilgang og auka vassopptak. 

Senke utvinningstempoet for olje og gass, og etter kvart fase ut produksjonen 

Bruke dagens oljeinntekter for å utvikle ny teknologi slik at me har annan industri som kan erstatte 

arbeidsplassar både knytt til utvinning og til leverandørindustri for olje og gass 

Bruke skogen aktivt for å auke karbonbindinga og for å erstatte energikjelder og produkt med 

tunge klimaavtrykk 

 

 

8. EU, EØS og internasjonal politikk 

 

Veto mot EUs jernbanepakke IV (Akershus Sp) 

Tog er ein avgjerande del av infrastrukturen i Noreg. Landet vårt er langstrakt og me er avhengige 

av at organiseringa av togtilbodet går på skinner. I løpet av våren 2019 vil Stortinget måtte ta 

stilling til EUs Jernbanepakke IV, med krav om liberalisering av persontrafikken, og overføring av 

myndigheit til EU-organet ERA (European Union Agency for Railways). Med mindre Stortinget 

nyttar vetoretten mot direktiva og forordningane i jernbanepakka vil hovudtrekka i regjeringas 

jernbanereform vera irreversible. Det må ikkje skje. 

Føremålet med EUs Jernbanepakke IV er å sikra meir konkurranse mellom selskap som driv med 

skinnegåande persontrafikk. Dette er ikkje bra for reisande og distrikta vil verta nedprioriterte då 

dei strekningane ikkje vil vera lønsame for private selskap. Me har allereie sett at den skinnegåande 

godstrafikken gjekk ned som fylgje av Jernbanepakke II og privatisering som ho medførte. Dette er 

altso i strid med målsetjingar om å auka godstrafikken på skinner. 

Oppstykking av ansvaret for persontrafikken, infrastruktur, anskaffing av materiell og billettsystem 

osv. vil gje passasjeren eit dårlegare tilbod enn det dei har i dag. Det vil gjera det vanskelegare å 

samkjøra togtilbodet, slik me har sett mellom anna i England. Dersom Stortinget vel å taka inn EUs 

Jernbanepakke IV, vil me måtta overføra nasjonal tryggleiksmyndigheit frå Statens Jernbanetilsyn 

til ERA. Statens jernbanetilsyn vil på den måten få eit avgrensa ansvarsområde i form av å sjå til at 
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ERAs retningsliner vert fylgde i Noreg. Senterungdomen meiner at ei slik suverenitetsavståing må 

skje i samsvar med Grunnlovas §115 som krev ¾ fleirtall i Stortinget. 

EUs Jernbanepakke IV vil gje dårligare tryggleik på skinnene. ERA vil mellom anna få mandat til å 

godkjenna tog-materiell. Det tyder at Noreg ikkje kan avstå frå å bruka eit sett med materiell med 

omsyn til tryggleiken, dersom ERA har godkjent det. Et togsett som er godkjent for bruk på flate 

strekningar i Sentral-Europa er ikkje naudsynt trygt å bruka i norske fjell-strekningar. Is, kulde og 

eit til tider røft terreng gjer det naturleg for Noreg å ha strengare krav til tryggleik på skinnene. Det 

vil ikkje verta ivareteke på ein god måte gjennom Jernbanepakke IV. 

Akershus Senterparti meiner at: 

• Stortinget skal bruka vetoretten i EØS-avtalen mot Jernbanepakke IV 

• Stortinget skal votera over saka etter samsvar med Grunnlovas §115 

Folkestyre og folkerett (Oslo Sp) 

Israel- Palestina konflikten har pågått helt siden mandatområdet «Palestina» ble delt som følge av 

opprettelsen av staten Israel i 1948.  

Dagens Palestina består av Vestbredden, inkludert Øst- Jerusalem, og Gazastripen. Disse områdene 

er underlagt israelsk okkupasjon og militær kontroll. Det bor mellom 600 000- 800 000 ulovlige 

bosettere på Vestbredden, inkludert Øst- Jerusalem. Utallige FN-resolusjoner har erklært 

bosetningene som ulovlige og i strid med internasjonal rett. 

I 2005 trakk Israel trakk sine styrker og bosetninger ut av Gazastripen. I 2007 innførte de 

en blokade, hvilket betyr at de kontrollerer stripens luftrom, territorielle vannforsyninger og adgang 

til havner. Med blokaden styrer Israel inn- og utførsel av essensielle ressurser. FN anser Gaza for 

fortsatt å være under israelsk okkupasjon. 

84 % av 1,9 millioner innbyggere på Gaza har behov for humanitær hjelp. 4 av 10 familier sliter 

med å skaffe mat, dvs. 830 000 mennesker har behov for matvarehjelp eller næringstilskudd.  98 % 

av grunnvannet kan ikke drikkes. 35 % av jordbruksområdene er utilgjengelige, og fiskerne er 

avskåret fra 85 % av farvannet grunnet israelske sikkerhetssoner.[1]  Forholdene på Gazastripen er 

ulevelige – umenneskelige. FN anslår at dersom blokaden fortsetter vil området være ubeboelig 

innen 2020. 

Juni 2018 stemte Norge for FN- resolusjon om Palestina, vedtaket gikk ut på å beskytte 

sivilbefolkningen i Palestina, inkludert Gaza. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide uttalte i den 

forbindelse at «resolusjonen i sin helhet er i tråd med Norges langvarige engasjement for å bidra til 

å løse konflikten mellom Israel og Palestina, og vårt arbeid for å få på plass en forhandlet to-



 

63 

63 9. Landbruk, Skog og Mat 

statsløsning.» 

I desember 2018 fikk man kjennskap til norskledede TIPH- styrkens rapport fra 2017, som 

oppsummerer observatørstyrkens erfaringer i Hebron gjennom de siste 20 årene. Rapporten 

konkluderer med at Israel begår systematiske overgrep mot palestinerne i Hebron. Rapporten 

fastslår at palestinerne i Hebron jevnlig utsettes for trakassering og overgrep, både av bosettere og 

israelske soldater. Det er sterkt beklagelig og bekymringsfullt at Israel har besluttet å ikke fornye 

observatørstyrkens mandat som gikk ut 31. januar i år. 

Senterpartiet er tilhenger av folkestyre, og støtter både israelere og palestinernes rett til egen stat. 

Samtidig kan vi ikke stilltiende akseptere at det begås brudd på folkeretten og menneskerettigheter.  

Senterpartiet vil at Norge med resten av verdenssamfunnet intensiverer innsatsen for å finne en 

varig løsning på konflikten som har forårsaket enorme lidelser for sivilbefolkningen.  Det er på tide 

at verdenssamfunnet viser at Israels systematiske brudd på menneskerettigheter er uakseptable, slik 

verdenssamfunnet blant annet gjorde overfor apartheid i Sør-Afrika. 
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Stopp forslag til endring av reindriftsloven! (Finnmark Sp) 

Regjeringen nekter å utrede endringene i reindriftsloven, og nekter å imøtekomme det unisone kra-
vet om en helhetlig gjennomgang av loven, til tross av en rekke domsavgjørelser som viser store 
mangler i lovverket.  

Reindriftsnæringen selv har spilt inn mange krav om lovendringer, der de selv vet hvor skoen tryk-
ker. Det er påfallende at regjeringen ikke er villig til å utrede disse anførslene, men tvert imot suser 
videre med små endringer i enkeltparagrafer som kun byråkratene selv ser behov for det. 

1. Finnmark Senterparti mener fellesnevneren for de lovendringsforslagene regjeringen frem-
mer, er en grunnleggende mistillit til reindriftsnæringen. Det oppleves som en mistenkelig-
gjøring av at reindriftssamer ikke evner å drive uten statlig detaljstyring. Dette er langt unna 
grunntanken bak loven i 2007, som skulle gi økt selvstyre. 

2. Finnmark Senterparti er imot en lovendring på et så tynt grunnlag som høringsdokumentet 
viser til. Det er ikke gjort noen utredning på kostnader, praktiske konsekvenser, dyrevelferd, 
og trusselen for den kulturelle særegenheten. 

3. Finnmark Senterparti støtter at alle tre bjelkene og begrepene økologisk, økonomisk og kul-
turell bærekraft er like viktige for reindriften, nå og i fremtiden, og må bestå slik de er i da-
gens reindriftslov. 
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4. Finnmark Senterparti ber regjeringen stoppe endringene og hive seg på arbeidet med en full 
gjennomgang av reindriftsloven som Sametinget har igangsatt. Dette betegner Finnmark 
Senterparti som et «Ekspertutvalg», som regjeringen bør være opptatt av å lytte til når store 
og viktige endringer skal gjennomføres.  

5. Endringer i reindriftsloven må derfor stoppes inntil arbeidet av «Ekspertutvalget», som Sa-
metinget har oppnevnt, er ferdigstilt. 

 

SP vil arbeide for å redusere utanforskap gjennom meir praktisk læring i 
skulen og styrka skulehelseteneste (Møre og Romsdal Sp)  
Vi vil  

- At elevgruppene ikkje blir for store og at undervisninga blir meir praktisk retta, spesielt på 

yrkesfag.  

- At utstyrsparken ved skulane blir fornya.  

- At det blir stilt krav om læreplassar ved store offentleg innkjøp av tenester. 

- At elevar som ikkje får tilbod om læreplass, må få tilbod om eit 2-årig løp i tett samarbeid 

med ei bedrift.  

- Å oppretthalde talet på elevplassar slik at vaksne sin rett til vidaregåande opplæring blir 

styrkt når kulla med elevar med ungdomsrett blir redusert. Gje vaksenrett til  innvandrarar 

ved fleire skular  

- At elevar som har behov for det skal få tettare oppfølging av pedagogar, helsepersonell og 

miljøarbeidarar 

- At det skal vere fleksible modellar i opplæringa (vekslingsmodellen, praksisbrev og særskild 

løp)  

- At elevar som har behov for tilrettelagt opplæring skal få tilbod om «NAV-veileder» ved alle 

dei vidaregåande skulane i Møre og Romsdal 

 

Kampen er ikke tapt om norsk pelsdyrproduksjon. (Rogaland Sp) 
 

Rogaland Senterparti legger til grunn at Stortinget i 2017 vedtok en bærekraftig utvikling av 

pelsdyrnæringen, og at en regjeringserklæring ikke kan legge ned en lønnsom lovlig næring. 

Senterpartiet mener at regjeringserklæringen forslag om et næringsforbud for pelsdyrproduksjon er 

grunnlovsstridig. 

Senterpartiet vil jobbe for fortsatt pelsdyrnæring i Norge. 
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Fremtidens mat er lokal (Rogaland Sp) 

  

Hvert enkelt land bør produsere mat til egen befolkning ut fra egne forutsetninger og ressurser. 

Uansett hvor i verden en befinner seg bør veien være så kort som mulig fra den som dyrker maten 

til den som spiser den. 

  

Bruk av eng- og beiteareal er essensielle for å øke karbonbinding, verne mikrolivet i jorda, 

hindre erosjon, fjerne CO2 fra lufta, og unngå CO2 tap fra jorda. Drøvtyggere som sau og kyr er 

viktige klimatiltak, og må prioriteres der det er naturgitte forhold for det. Norsk kjøtt er en viktig 

bestanddel i det daglige kostholdet.   

  

Matjorda er et av verdens største karbonlager og klodens fremste ressurs for karbonlagring. Likevel 

ødelegges denne i et skremmende tempo som følge av nedbygging, erosjon, forørkning, forurensing 

og utarming. Senterpartiets landsmøte har vedtatt å løfte forvaltning av matjord til et internasjonalt 

nivå for at flere skal åpne øynene for hvor lite bærekraftig utviklingen er for verdens matforsyning, 

biologiske mangfold og klimautslipp.  

 

Rogaland Senterparti vil:  

  

• Øke matproduksjonen på lokale ressurser både globalt og nasjonalt, og øke tilgjengelighet 

av lokal mat i butikkene. 

• Stimulere til en mer ansvarlig bruk av jordsmonnet gjennom for eksempel økt bruk 

av   vekstskifte, samplanting, erosjonsforebyggende tiltak, og minimal bruk 

av sprøytemidler og kunstgjødsel.  

• Arbeide for å redusere kunstige tilsetningsstoffer i industri-fremstilt mat  

• At jord som ikke er/kan fulldyrkes bør bli brukt til beite.  

• Stimulere til at overskuddsmat doneres til veldedige formål, dyrefôr eller energigjenvinning  

• Ha en lov som gir påbud til næringsmiddelindustrien og matvarebransjen om at 

overskuddsmat skal doneres til veldedige formål, sekundært til dyrefôr. 

• Stimulere til vekst i urbant landbruk og hagebruk.  

• Øke bruken av grovfôr i norsk matproduksjon, og øke andelen norsk råstoff i kraftfor. 

• At nasjonale klimakrav, kvalitetskrav og dyrevelferdskrav i matproduksjonen også skal være 

gjeldende ved import av mat.  

• Arbeide for at den norske forbruker får balansert og riktig informasjon om kost og helse. 
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Landbrukstimen (Rogaland Sp) 

  

Barn og voksne idag har for lite kunnskaper om maten på tallerkenen. Det er mangel på kunnskaper 

om hvordan maten blir til. Bekymringen er stor når folk tror melken kommer fra butikkhyllene. 

Dette kan få store konsekvenser for Norsk landbruk, men enda større konsekvenser for folkehelsen. 

Vi må ha kunnskaper om hvordan maten blir til for å få et godt og variert kosthold. Dette er viktig 

for menneskeutviklingen.  

Landbruket/matproduksjon må inn som kompetansemål i skolen. 

 

Stopp nedbygging av matjorda! (Hedmark Sp og Oppland Sp) 
 
Mange kommuner omdisponerer stadig noe av Norges beste matjord til næringsformål, 

boligbygging og infrastruktur. Dette er disponering som godkjennes av vår øverste politiske 

myndighet. Andre hensyn prioriteres framfor jordvern både lokalt og regionalt. Jordvern er for 

viktig til at det skal bli en politisk kasteball. Norge trenger en overordnet nasjonal jordvernstrategi 

som forvaltes strengt av statlige myndigheter. Den beste jorda i de sentrale strøkene er mest utsatt 

for nedbygging. Dette viser at avgjørende myndighet i jordvernspørsmål i sterkere grad må flyttes 

fra kommune/fylke til stat. Kommunenes plikt til å utrede alternativer til nedbygging av matjord må 

skjerpes inn, og jordvern må ses på som en viktig del av totalberedskapen i Norge. 

 

Matjorda, den dyrka og dyrkbare marka vår, er grunnlaget for hoveddelen av norsk matproduksjon. 

I Norge er kun 3% av arealet dyrket mark, og av dette er kun noe i overkant av 1/3 egnet til 

korndyrking. I de senere åra er store matjordarealer nedbygd og kan aldri brukes igjen. Ny jord 

dannes ikke igjen i vår tid. Det tar 1000 år å danne et nytt 10 centimeters lag med matjord. 

Jordsmonnet er i praksis en ikke-fornybar ressurs. 

 

Årsmøtet i Hedmark Senterparti og Oppland Senterparti krever at jordvern vektlegges tungt i alle 

planprosesser, og at regjeringen og planmyndigheter har en mer offensiv holdning for å begrense 

tapet av jord. Den enkelte kommune skal i sine arealplaner definere de arealer som ikke skal 

omdisponeres fra matjord. Vi forventer at det settes politisk press på verdsetting av matjord  i 

samfunns- og sikkerhetshensyn. Et land som satser på bionæringer og et grønt skifte, må sørge for 
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at nedbygging av matjord er uakseptabelt. Det skal ikke være enklere å ta matjord til andre formål 

enn å bryte ei «markagrense» i nærheten av byer. Der matjord blir vedtatt nedbygd må matjorda tas 

vekk og kjøres på ett nytt oppdyrket areal 

 

Norge har en lav sjølforsyningsgrad av mat. Bare 4 av 10 måltider som den vanlige nordmann 

spiser, er produsert i Norge. Verdens befolkning øker og trenger mat. Det betyr at alle land må sørge 

for høyest mulig sjølforsyning utfra sine klimatiske og topografiske forhold. Stortinget har sagt at vi 

skal øke matproduksjonen i takt med befolkningsutviklingen, dvs. at matproduksjonen må øke med 

en prosent pr år. For å nå et slik mål, må vi ta vare på all den dyrkede marka vi har og samtidig øke 

nydyrkingen. 

 

Årsmøtet i Hedmark Senterparti og Oppland Senterparti vil skjerpe det nasjonale jordvernmålet og 

begrense årlig omdisponering til maks 2.000 dekar. Årsmøtet krever derfor at regjeringen 

iverksetter tiltak og benytter virkemidler for nå å et slik mål, samtidig som matproduksjonen basert 

på egne ressurser må øke. 

 

Husk! En kvadratmeter god jord gir over en halv kilo mathvete. Det gir nok mjøl til et brød i all 

framtid! Matjord = Mat. 

Forvaltning uten soner (Hedmark Sp og Oppland Sp) 
 

De prioriterte yngleområdene for jerv, gaupe, ulv og bjørn utgjør antageligvis rundt 55 % av landets 

landareal. En betydelig andel tap av beitedyr grunnet rovvilt skjer i nærområdet inni og omkring 

forvaltningsområdene for rovvilt. Dette gjelder både for sau og rein. Aller verst går det utover de 

kommuner og fylker som har prioriterte yngleområder for flere arter som overlapper hverandre, 

eksempelvis i Østfold, Hedmark, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark (vi har flere). 

 

Fra nord til sør ser vi eksempler på at forvaltningsområdene blir fungerende som rene reservat og 

ynglekasser, der terskelen for å effektivt få tatt ut skadedyr og potensielle skadedyr er alt for høy. 

Det være seg ulv i Oslo, Østfold, Hedmark og Akershus. Jerv i bl.a. Nordland, Troms, Finnmark, 

Hedmark, Oppland, Sogn- og Fjordane, Møre- og Romsdal samt Trøndelag. Gaupe fra nord til sør. 

Bjørn i Hedmark, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. 

I kjennelsen fra byfogden mandag 7. januar 2019 fremgår at NOAH tapte på alle punkter i den 

midlertidige forføyningssaken organisasjonen anla mot staten for å få stoppet uttaket av ulv i 

Slettåsreviret. Her er det flere viktige punkter å merke seg, som prinsipielt vil gjelde for flere av de 
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store rovdyra våre. 

 

Noah mente jakten var i strid med naturmangfoldloven, Grunnloven og Bern-konvensjonen. 

I fht Grunnloven uttaler retten: At det skal mer til å skyte ulv innenfor sonen er en regel gitt av 

lovgiver som ikke har grunnlovs rang. At fellingen skjer innenfor ulvesonen er derfor ikke i seg selv 

grunnlovsstridig.                                                                                                                                                    

 

Den avveiningen departementet har gjort etter nml $ l8 første ledd bokstav c og annet ledd ligger 

innenfor Grunnlovens grenser. 

 

I fht Bern- konvensjonen uttaler retten: Departementet har således tatt korrekt rettslig utgangspunkt 

i vedtaket. Det kan ikke medføre ugyldighet verken som saksbehandlingsfeil eller som materiell 

kompetansemangel at departementet ikke har drøftet forholdet til Grunnloven § ll2 og 

Bernkonvensjonen særskilt. 

 

I fht Naturmangfoldloven uttaler retten: Retten kan ikke her se at departementet har lagt til grunn en 

generelt feil tolkning av bokstav c i nml § 18.                                                                                     

Totalvurderingen finner retten ligger innenfor det forsvarlige. 

 

Senterpartiet mener en skal føre en streng og aktiv, lokal forvaltning av rovdyr uten bruk av soner. 

Dette er et usolidarisk pålagt ansvar av staten. Der få, må ta en uforholdsmessig stor byrde på vegne 

av andre. 

Senterpartiet ser det som en selvfølge at Stortingets vedtatte politikk på området til enhver tid blir 

fulgt. 

Senterpartiet ønsker å beholde lokale politisk valgte rovviltnemder. 

 

 Sitkagran i framtidsklimaet. (Rogaland Sp) 

   

Auka karbonbinding gjennom fotosyntese i skog er nødvendig for å bremse oppvarminga av jorda. 

Sitkagran er det bartreslaget som klarer seg best langs norskekysten, og kan tole godt 

klimaendringane som kjem. I store delar av kystfylka har vi ikkje alternativ til sitkagran viss vi vil 

ha veksterleg skog og ressursar å hauste av. Rogaland SP meiner derfor at regjeringa ikkje bør forby 

planting av sitkagran, slik dei no vurderer. I dag har vi ei forskrift som regulerer planting av 

utanlandske treslag, noko som bør gjera eit forbod unødvendig. 
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Ja til nord-norsk melk og kjøtt! (Troms Sp) 
Nord-Norge, fra Helgeland til Russegrensa, er et grasland i jordbrukssammenheng. Litt bær og 

grovere grønnsaker produseres, men det er svært lite i den store sammenhengen. Med store 

utmarksarealer, små jordteiger, alt klemt mellom hav og fjell, med et arktisk klima med kort og 

hektisk sommer og svært lang vinter, så er valgene om jordbruksproduksjon i Nord-Norge enkelt. 

Det er melk på dyr som geit og storfe, det er kjøtt, flesk og egg på sau, storfe, gris og høns. Nord-

Norge har rike utmarksbeiter for sau, geit og storfe. De som har gris og høns har som regel 

produksjon av grovfor til sau eller andre grovforspisende husdyr. 

Dersom kjøttforbruket skal minskes drastisk for å nå klimamål, så vil jordbruksproduksjonen i 

Nord-Norge utraderes. Nordnorske jordbruksbedrifter har som regel både gras og skogproduksjon. 

Dermed er landbruket en viktig faktor for å binde Co2, også i Nord-Norge. Men skal landbruket 

være den viktige faktoren for Co2 binding så må det være et aktivt landbruk med både jordbruk og 

skogbruk i bunnen. Ved avl på husdyr bidrar jordbruket til større produksjon av melk og kjøtt med 

mindre antall mordyr og med resultat av mindre metan og Co2 utslipp. Grasproduksjon på 

jordbruksarealer blir mer effektiv og tar opp større mengde Co2 gjennom fotosyntesen og aktivt 

skogbruk med avvirkning og planting der det ligger til rette for det, øker skogens evne til å binde 

karbon dramatisk. Landbruket er viktig i kampen om å binde Co2 for å nå klimamålene! 

Kanalisering av tilskudd må spisses i større gra enn i dag. 

Troms SP mener at: 

Det nordnorske jordbruket må minst ha dagens produksjon av melk og kjøtt/flesk for å opprettholde 

næringsmiddelindustrien i regionen. Jordbruket er den viktigste faktoren til spredt bosetting i hele 

landsdelen. Der jordbruket forsvinner, forsvinner også bosettingen og kulturlandskapet etter hvert. 

 

Jordbruket i skvis! (Troms Sp) 
 

Troms Senterparti er bekymret for at jordbruket i Troms har hatt stor avgang de siste år, både av 

antall produksjonsdyr, areal og antallet bønder. Stor avgang fra næringen har resultert i mange 

nedlagte gårdsbruk. Selv om både melke- og kjøttilførslene ikke har minsket i like stor grad, så er 

kulturlandskapet og bosettingen i stor endring. I Troms Senterparti ser vi med bekymring på 

utviklingen, og krever at noe må gjøres – NÅ! 



 

70 

70 9. Landbruk, Skog og Mat 

Jordbruket Nordland og Finnmark kommer bedre ut på nedleggingsstatistikken enn jordbruket i 

Troms. Jordbruket i Troms blir på en måte «sittende mellom to stoler»! Et høyere tilskuddsnivå i 

Nord-Troms og Finnmark, kontra bedre og lengere vekstsesong fra midt på Nordland og sørover. 

Små bruksstørrelser, oppdelte teiger og en topografi som i stor grad veksler mellom fjord og fjell 

her i Troms, har gjort det vanskeligere å skaffe store nok arealer for å være med i dansen om store 

bruk som har vært gjennomgangsmelodien de siste 20 år. 

Troms Senterparti krever handling NÅ for å stimulere til fornyet satsing på Troms jordbruket, og 

kvoteregionene må bestå. Det må tas et krafttak med å øke tilskuddssatsene for området nord for 

Saltfjellet, spesielt i Troms. Og Troms jordbruket må få tilgang til ekstraordinære tilskuddsmidler 

for bruksutbygging på mindre og mellomstore bruk. Skal vi ha en levedyktig distriktsbosetting med 

landbruk som levevei så må det satses ekstra på mindre og mellomstore bruk. Det er de mindre og 

mellomstore bruk som skaper bosetting og attraktive landbruksmiljø. 

Både på kumelk sektoren og på sauesektoren kommer Troms jordbruket dårligst ut på statistikken. 

Dette fremgår av statistikk som gjelder fulldyrket eng til slått og beite i Nord Norge. I denne 

statistikken fremgår det at utviklingen fra 2010 til 2016 er på 99,2% i Nordland, 96,1 i Troms og 

96,5 i Finnmark. På kumelk viser statistikken samme utvikling fra 2006 til 2017: 82,1 på antall 

melkekyr og 50,9 på antall bruk med kumelk i Nordland, 78,4 på antall melkekyr og 56,2 på antall 

bruk i Troms og 93 i antall melkekyr og 57,5 i antall bruk i Finnmark. I samme periode har 

bruksstørrelsen gått fra 16,4 kyr til 26,4 kyr pr bruk i Nordland, 16,2 kyr til 22,6 kyr pr. bruk i 

Troms og fra 17,2 kyr til 27,8 kr pr bruk i Finnmark. 

Statistikk for vinterfôra sau viser samme utvikling i perioden 2006 til 2017: For Nordland 109,2 , 

91,6 i Troms og 101,6 Finnmark . For slaktegrisen er det bråstopp i Finnmark og Troms ligger ikke 

langt etter. I Nordland viser statistikken 136,7 fra 2006 til 2017, Troms har 78,6 og Finnmark har 

38,5 for samme periode. I dag er slaktegrisen helt borte i Finnmark. 

Tar vi en hurtig analyse av tallene i perioden så har Nordland og Finnmark økt besetningsstørrelsen 

på melkeku betydelig mer enn i Troms. Og antallet dekar pr. melkeku pr. aktivt bruk er i perioden 

rundt 15 da i Nordland og 16 da i Finnmark, mens det i Troms er på 24 dekar pr. melkeku. En 

forklaring på denne forskjeller kommer at i Troms har vi små bruk, små og mange jordparseller, 

store arealer som skal holdes i hevd mens den delen av året som skal brukes til å stelle disse jordene 

ikke blir noe lengere. Brukene i Troms kommer både i en tidsskvis og avstandsskvis! Går vi videre 

til sau så har både Nordland og Finnmark økt antallet av vinterfôra sau, mens saueholdet i Troms 

går tilbake. Og slaktegrisen er et kapittel for seg. Midt på 1980 tallet ble det innført et ekstra 

nordnorges tillegg på slaktegris for å stimulere til økt produksjon av gris samt at det ble gitt 
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investeringsvirkemidler til utbygging. Det var med på å øke griseholdet både i Troms og Finnmark. 

I de senere år så er dette tillegget redusert og på grunn av en overproduksjon andre steder i landet så 

har svineproduksjonen i nord blitt nektet investeringstilskudd. Dermed så holder svineholdet i nord 

på å kollapse, produksjonen flytter sørover, og slakteriet som vi enda har i Troms får en dårligere 

utnyttelse av anlegget sitt. 

Det igjen rammer alle bøndene som leverer slakt med at kostnadene pr. kilo slaktet kjøtt og flesk 

stiger mer enn generell prisstigning skulle tilsi. Når det gjelder høns så er produksjonen i Troms og 

Finnmark svært liten, noe som skyldes flere faktorer. Blant annet at lysing av egg nå foregår i 

Trøndelag, også av egg fra Bekkarfjorden i Finnmark og Jøvik i Troms. Både i svine- og 

hønseholdet så har en stor økning i konsesjonsgrensene, liten tilgang til investeringvirkemidler, 

samt krav til ny innredningsmetodikk, gjort at nevnte produksjoner holder på å utraderes i nord. 

Troms Senterparti er sterkt bekymret for denne utvikling, og krever at tiltak iverktsettes. 

Marka for mennesker og dyr (Oslo Sp) 

 

Oslomarka er unik i nasjonal sammenheng, over en million mennesker bruker Marka til idrett og 

friluftsliv årlig. 

Oslo kommune eier store landbruks-, natur- og friluftsområder, ikke bare i kommunen men også i 

nabokommuner. Et viktig mål har siden slutten av 1800-tallet vært å sikre friluftslivet og byens 

drikkevannskilder. Et annet viktig mål er å sikre en god balanse mellom fauna og flora. Ny 

kunnskap viser at aktivt beitebruk både fører til lagring av karbon i jord, opprettholder biologisk 

mangfold, sikrer albedo (nødvendig reflektering av sollys) og kan redusere metan-utslipp fra 

beitedyr gjennom å opprettholde livet i jorda. Det være seg bakterier, sopper og annet dyreliv som 

ikke er synlig for det blotte øye, men som har levd sammen med beitedyra i tusener av år og dermed 

gjort det mulig for mennesker å høste av naturen enten det er frukt, bær, grønnsaker, kjøtt, egg, 

melk eller ull. 

Jakt og fiske er en viktig inngangsport til å lære seg å respektere naturen og sette pris på 

naturmangfoldet. 

Hva er forvaltning? Forvaltning betyr styring eller administrasjon og er i denne kontekst hvordan vi 

best tar vare på faunaen for å bevare det biologiske mangfoldet og skape gode levevilkår for artene 

Det biologiske mangfoldet må ivaretas gjennom god forvaltning av flora og fauna i marka. Den nye 

skogsplanen som gjelder fra 2018 til 2028 ble vedtatt i Bystyret i Desember 2018. Her ble det også 

vedtatt at jakt på rovdyr og småviltjakt ikke lenger skal være tillatt på kommunal grunn innenfor 
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Oslos grenser. 

Med dette forbudet begrenses bruken av marka og strider mot tradisjonene der allmenn bruk av 

marka for allmenheten er begrenset. For at faunaen skal være levedyktig kreves aktiv forvaltning, 

dette oppnås ved å beskatte faunaen i forhold til et bærekraftig antall dyr i økosystemet. 

Marka brukes av hele byens befolkning gjennom et mangfold av aktiviteter som spenner fra 

rekreasjon til fiske, bærplukking, idrett til ornitologiske studier og mye mer. 

Bruken av Marka blir nå begrenset av forestillinger om at naturen skal bli «villere», og at vi må 

verne Marka mot mennesket. 

Senterpartiet ønsker at Marka skal være åpen og tilgjengelig for byens innbyggere og ikke 

begrenses av romantiske forestillinger om at mennesket skal vike for rovdyr. 

Det er plass til både flora, fauna og mennesker som brukere av Marka, og den kan ikke bli fristed 

for rovdyr uten en naturlig fiende som kan regulere bestanden og som begrenser bruken av marka 

 

 

 

 

Det må være måtehold på vern i Nordland. (Nordland Sp) 

  

I 2016 kom det en rapport som tok for seg vern i Norge. Der kommer det tydelig frem hvilke 

områder i Norge som har mye vern og hvilke områder som kan ha bruk for mer vern. Likevel vedtar 

Stortinget mot Senterpartiets stemmer at det ikke skal være det faglige som ligger til grunn, men et 

10% mål om vern, og at det er frivillig vern og vern på Statskogs arealer som skal utredes.  

  

i 2017 ble ytterligere 10 arealer på Helgeland vernet. Bare ett areal i Arbor sitt nedslagsfelt ble tatt 

ut for å ta hensyn til lokalt næringsliv. Den gangen ble det også gitt høringssvar og frustrasjonen var 

den gang også stor siden Nordland fikk ytterligere belastningen med vern, selv etter 2016 rapporten. 

  

Nordland Senterparti mener det er svært urovekkende når så stor andel av kartleggingen for vern på 

nytt blir lagt på indre Helgeland og området rundt Arbor. Her må regjeringen ta ansvar for at lokalt 

næringsliv blir ivaretatt slik at skogbruksmeldingen verdier i vekst blir fulgt opp. Derfor mener 

Nordland Senterparti at bærekraftig skogbruk er god klimapolitikk. 
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10. Samferdsel, Transport og Infrastruktur 

Riksvei 92 i indre Finnmark, må utbedres! (Finnmark Sp) 
 
Finnmark Senterparti vil ha fortgang i utbedringen av riksvei 92 i indre Finnmark, som går mellom 

Gievdneguoika og Karasjok.  

Denne veien er en overordnet en-felts hovedvei som er viktig for transportnettet i Finnmark, og 

veien har vært omdiskutert i mange tiår. Brukere av veien, både av næringslivet, turister og 

befolkningen, har lenge påpekt at veien både er for smal og trafikkfarlig, med mye trafikk av 

tungtransport: 

 

Finnmark Senterparti krever at Riksvei 92 i indre Finnmark mellom Karasjok – Gievdneguoika blir 

utbedres og oppgradert for å kunne håndtere både persontransport, tungtransport og 

spesialtransport.  

 

Finnmark Senterparti vil holde fokus oppe på saken og krever at veien oppgraderes til  en to-

feltsvei, samt at den blir mer brukervennlig for modulvogntog, der det blant annet må lages flere 

rasteplasser. 

 

Samfunnssikkerhet og fiberutbygging i Finnmark (Finnmark Sp) 
  
Bredbånd via fiber og tilgang til Internett er i dag like viktig som strøm, veier, vann og avløp. En 

god infrastruktur er forutsetningen for at samfunnet skal fungere, uansett om det er informasjon 

eller fysiske gjenstander som skal flyttes.  

For næringsutvikling, bosetting, samfunnssikkerhet og beredskap vil vi ha behov for stabile 

kommunikasjonskanaler.  

Ikke alle husstander og bedrifter er tilknyttet et fibernett noe som er en forutsetning i et moderne 

samfunn. De siste hendelser hvor så å si alle kommunikasjonslinjer som mobil, fiber og DAB nett lå 

nede i Finnmark, viser at det i dag ikke er tilfredsstillende..  

Sårbarheten i forhold til teknologiutvikling bør også ha fokus på VHF og FM nettet.  

Samfunnet og folk som ferdes alene på vidda, i skogen eller på havet fortjener sikkerhet og trygghet 

på lik linje med andre deler av landet.  

 

Finnmark Senterparti krever at staten tar oppgaven alvorlig med å bygge ut og sikre nødvendig og 

sikkert nettverk i hele fylket og det må bevilges midler til en slik utbygging.  
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Ingen bro, ingen vei! (Rogaland Sp) 
 

 

I Rogaland, som i resten av landet, forfaller broer. En bro er en helt essensiell del av et vegnett og 

fører veger fra samfunn til samfunn, øy til fastland. Vi er nå vitne til en trend der broer blir ned-

klasset fordi de ikke lenger tåler tyngre kjøretøy og den store belastningen av dagens bilparker. 

 

Karmsund bro er et prakteksemplar på gammel bro som har tjent sin tid. Den er i dag en del av 

E134 og inntil 25000 biler passerer broen hver eneste dag. Konstruksjonen er bygget i betong og 

klinket stålfagverk, materialer med tilmålt levetid. Fortauene på hver side av vegbanen er kun 

110 cm brede, og har ingen barriere som skiller mellom biler og gående eller syklende. Den er en 

dødsfelle for de som ikke kjører bil. 

 

Broen er viktig for næringsliv og bo- og arbeidsmarkedet på hele Haugalandet.   

  

Vi frykter at planer og finansiering ikke er på plass innen tidens tann innhenter Karmsund bro, og at 

det derfor risikeres nedklassing av tillatt akseltrykk slik som vi ser med Eigerøy bro. I verste fall 

kan dette føre til alvorlige ulykker.   

  

En ny Karmsund bro er kostnadsberegnet til ca 1 milliard kroner, og ligger inne i en KVU laget av 

Statens Vegvesen med planer om en bompengefinansiert byvekstavtale for Haugesund. Dette ligger 

derimot ikke i Nasjonal Transportplan 2018-2029!  

 Rogaland Senterparti vil ha et bro-løft i hele fylket. 

 
Senterpartiet ber regjeringen ta en ny gjennomgang av kostnadsnøkkel 
for båtar. (Rogaland Sp) 

Årsmøtet i Rogaland Senterparti ber regjeringa ta en ny gjennomgang av korleis kriteria for 

snøggbåt kan innrettast betre. Fylker med et reelt behov for snøggbåttransport må kunne 

oppretthalde og utvikle tilbodet samt å stimulere ytterlegare til utvikling av null og 

lavutsleppsløysningar for ferje og snøggbåt. I mellomtida ber årsmøtet regjering og Storting om 
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økonomisk kompensasjon for fylka som taper og må redusere båttilbodet til sine innbyggare som 

følge av omlegginga. 

For Ryfylke er snøggbåten ein sentral kommunikasjonskanal for øyane og tettstadene langs 

fjordsystemet. Snøggbåten er det einaste reelle reisetilbodet for fastbuande på øyane og personar 

som ikkje kan køyre bil. 

Indre deler av Ryfylke fungerer som eit eige og avgrensa bu- og arbeidsmarknad. Hurtigbåten er då 

ein sentral og integrerande faktor. Strukturen på snøggbåtrutene burde bidrege til å styrke denne 

regionen som felles bu- og arbeidsmarknad. Sjølv om innerst i Ryfylke har fastlandsforbindelse 

utgjer hurtigbåten det einaste reelle kollektivtilbodet mot Stavanger. 

 

 

Gjerdehald langs jernbanen i heile landet. (Rogaland Sp) 

  

Det må bevilgast midler, slik at Bane Nor kan starta snarast å ta igjen det vedlikehaldsslepet 

det har blitt på gjerdehald langs jernbanen.  

Bane Nor har kutta vedlikehaldet på gjerder over fleire 10 år, med det resultat at gjerdene held ikkje 

det dei er mynta på å gjera. Mange plasser i Norge blir folk påkjørt med fatale følger. Der det er 

beitedyr, går flokkar inn på skinnegangen fritt og blir påkjørt. Nokre døyr momentant, mens andre 

blir liggande over tid å lida. Dette er eit stort dyrevelferdsproblem Mattilsynet burde ha engasjert i.  

Bønder har ikkje lov å vera inne på jernbanens område grunna sikkerheitsreglar, så Bane Nor sine 

folk må koma å driva bort dyr som er på feil side av gjerda. Det kan ta tid før dette skjer og 

trafikken på jernbanen må stoppast.  

Rogaland Senterparti meiner at staten, i denne form Bane Nor, ikkje kan skyva frå seg ansvaret med 

å halda orden på gjerdene langs jernbanen i Norge.  Dette er eit offentleg ansvar og ha orden på 

dette og må ikkje skyvast over på den enkelte grunneigar.  

Her er det snakk om sikkerhet for både folk og fe.  

Målet må vera at alle gjerder der det ferdast folk og fe, må vera i orden i løpet av 3-5 år og i 

ettertid haldast vedlike. 

 

Digital allemannsrett (Møre og Romsdal Sp) 
Senterpartiet meiner at næringsliv og privatpersonar i alle deler av landet må sikrast tilgang til 

fullverdig høghastigheitsbreiband. Vi vil arbeide for å bygge ut full mobildekning i Norge.  

For å styrke mobildekninga på kort sikt vil vi opne for såkalt nasjonal roaming; at kundar skal ha 
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tilgang til mobilnettet der det finst, uavhengig av om dette nettet tilhøyrer det selskapet ein 

abonnerer hos. Senterpartiet går inn for ei statleg støtteordning for investeringar for å legge 

fiberkablar til utlandet. Dette vil bety mykje for datasenterindustrien i Norge og sikre norsk 

beredskap. 

 

Regjeringens ansvarsfraskrivelse for fylkesveiene må opphøre! (Troms 
Sp) 

 

 

Vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene i Norge samlet er på 65-80 milliarder, i Nord-Norge på ca 

20 milliarder, og i Troms er etterslepet på mellom 6 og 8 milliarder. 

 

Gjennom flere år har dette vært påpekt ovenfor regjering og Storting, uten at dagens regjering har 

villet ta ansvar å gjøre det mulig for landets fylkeskommuner å løse etterslepsutfordringene innen 

rimelig tid. En formidabel økning i tungtransport som resultat av sterk vekst i verdiskapinga i Nord-

Norge spesielt innen sjømat, gjør at dette ikke bare handler om problemer i distriktsnorge, men 

handler om verdiskaping og næringsutvikling hele landet nyter godt av. Sjømatnæringen er en av 

landsdelens viktigste næringer. Både fangst, havbruk og tilknyttede aktiviteter i form av leveranser 

og innsatsfaktorer, foredling og transport bidrar til stor aktivitet og verdiskaping. Det vises i denne 

sammenheng særlig til Skjervøy og Senja som utgjør sentrale tyngdepunkt for sjømatnæringen i 

Troms.   

Troms er et av fylkene med størst utfordringer knyttet til rasutsatte strekninger. Troms Senterparti 

krever at nasjonal skredsikringsplan følges opp med tilstrekkelige statlige midler, slik at nødvendige 

prioriterte skredsikringstiltak kan gjennomføres for næringsliv og innbyggerne i Troms. Nye 

alternative skredsikringstiltak som omfatter radarovervåkning med varsling og stengning, samt 

uttak ved hjelp av skredtårn og lignende, bør bli skredsikringstiltak man i større grad tar i bruk for å 

trygge våre veger og sikre framkommelighet for innbyggere og næringsliv. 

I Troms er årlig ramme for drift og vedlikehold av fylkesveien på ca. 500 mill, samt at Troms 

Fylkeskommune får ca. 100 mill fra staten til å håndtere etterslepet på fylkesveiene årlig. 

Med de rammene regjering og stortingsflertall gir fylkeskommunen vil etterslepet i Troms vil da 

ikke være løst før om 40 – 50 år, noe som ikke er akseptabelt for næringsliv og innbyggere, hverken 

i Troms eller landet for øvrig. Årsmøtet i Troms Senterparti krever at regjering og stortingsflertall 

får på plass finansiering av et nasjonalt vedlikeholdsløft for fylkesvegene, og økte midler til 
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rassikring. 

Årsmøtet i Troms Senterparti krever at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene må bli den viktigste 

overordnede veiprioriteringen nasjonalt, som må gjenspeiles i Nasjonal Transportplan og årlige 

statsbudsjett. 

For Troms sin del mener Årsmøtet i Troms Senterparti at et 10 års perspektiv på løsningen av 

vedlikeholdsetterslepet er en maksimal tidsramme. Troms SP`s Fylkesårsmøte mener videre at dette 

må innebære at Regjering og Storting må femdoble satsingen på å fjerne vedlikeholdsetterslepet på 

fylkesveiene, noe som for Troms sin del vil bety 500 mill. i året. 

Forventer at regjeringen stiller opp for Tromsø! (Troms Sp) 

 

Årsmøtet til Troms Senterparti forventer at også regjeringen stiller opp for innbyggerne i Tromsø 

når byvekstavtale skal inngås mellom kommune, fylkeskommune og stat, og bidrar med større 

økonomisk bidrag til transportløsningene i Tromsø, enn signalene foreløpig tilsier.  

 

Tromsø er en av ni byområder i Norge som det skal inngås byvekstavtale for. Her er de nasjonale 

premissene regjeringen legger til grunn; nullvekst i privatbilisme og at trafikkveksten skal skje ved 

kollektiv, gange og sykkel. Videre forutsetter regjering og Storting brukerfinansiering, og at 

kommune og fylkeskommune også skal bidra økonomisk. Årsmøtet i Troms Senterparti mener at 

gjennomføring av nasjonal politikk må innebære betydelige nasjonale bidrag, særlig når tiltakene 

griper inn i folks hverdag og det forventes at folk flest skal endre sine reisemåter. Regjeringen har et 

ansvar for at innføring av bompenger ved etablering av byvekstavtale ikke rammer uforholdsmessig 

skjevt og hardt i samfunnet, mener Troms Senterpartis årsmøte.  

 

Årsmøtet mener derfor at gjennom en byvekstavtale for byområde Tromsø må staten stille opp med 

adskillig høyere økonomisk bidrag enn det som pr i dag er skissert, slik at bompengebelastningen 

kan reduseres. Videre må innfasingen av belønningsordningen gi nødvendig rom for kraftig 

styrkning i kollektivtilbudet, også slik at kollektiv kan bli et reelt alternativ for flere utenfor Tromsø 

byområde. 

 

Dagens regjering setter daglig norgesrekorder i inndriving av bompenger i landet, sammen med den 

øvrige nasjonale økonomiske politikken med økning i avgifter og reduksjon i skatt for de rikeste, 

gjør dette at folk flest rammes hardere, mens de med best økonomi slipper lettere unna. Med dette 
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undergraver dagens politiske flertall i Norge den økonomiske fordelingspolitikken, gjennom 

skattepolitikken som utjevnet forskjellene på fattig og rik, og  som har bygd velferdsstaten slik vi 

kjenner den.  

Bompengepolitikken dagens regjering fører er en del av dette, og årsmøtet i Troms Senterparti 

mener man må gjenreise en økonomisk politikk og en samferdselspolitikk, som i hovedsak 

finansierer viktige samferdselsløsninger og omlegginger gjennom skattesystemet. Da fordeles den 

økonomiske belastningen mere rettferdig, og ikke som nå der stadig mere finansieres ved avgifter 

som treffer like tøft, enten du tjener mye eller lite. 

 

Bomring er ikke en rettferdig finansieringsmodell (Buskerud Sp) 
Det å sikre byvekst, få et økt antall innbyggere og en videre næringsutvikling er mål som ofte er et 

hovedargument for å etablere bypakker rundt om i landet. Målene skal nås samtidig som at det ikke 

skal føre til ytterligere antall biler på veiene. For å få midler til nødvendige kollektive tiltak, blir 

bomringer oftest valgt for behovet for en fullstendig finansieringsplan. 

 

Opprinnelig handlet vedtak om å iverksette bomringer om veier, og at de som benyttet veiene skulle 

være med å betale (kost/nytte).  I bypakker blir bomringer etablert, ikke kun for å være med å betale 

for både statlige og fylkeskommunale veier, men også for å betale for å øke kollektivtilbudet og 

nødvendige investeringer til sykkel og gange. I tillegg kommer den administrative driften for 

samarbeidsmodell og nødvendige administrasjon av midler på tvers av kommunegrenser. 

 

Passeringsgebyret i en bomring baserer seg ikke på antallet kilometer kjørt, men at du kjører bil. 

Ergo dreier betalingen seg ikke på hvor mange kilometer du vil komme til å kjøre inne i et 

sentrumsområde eller by. Av den grunn er det altså ikke forurensningsbelastning i seg selv som 

danner grunnlaget for belastningen. 

 

Buskerud Senterparti står opp for en rettferdighet i alle direkte kostnader som rettes mot alle 

innbyggere. Det at hver enkelt skal ta ansvar for å bidra til et bedre miljø og mindre forurensning, 

betyr ikke at det bør være innbyggernes bruk av bil som skal stå som ansvarlige for alle nødvendige 

investeringer for et økt kollektivtilbud. Kollektivtilbud, sykkel og gangveier, bør alle se på som et 

ansvar for fellesskapet. 

 

Buskerud Senterparti mener derfor at bomringer ikke er en ønskelig måte å finansiere bypakker på, 

og ønsker at det innføres en rettferdig kostnadsfordeling basert på faktisk forurensing. 
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Lokalt skjønn i lov om motorferdsel (Troms Sp) 

Årsmøte i Troms Senterparti registrer at fylkesmannen i Troms begrenser kommunenes mulighet for 

skjønnsmessig vurdering på bruk av snøscooter til hytter hvor avstanden er under 2,5 km fra brøytet 

veg. En slik innskjerpelse står i skarp kontrast til Regjering og Stortingets ønske om å minske 

byråkrati og styrke lokalt selvstyre, og framstår som uakseptabelt. 

 

Årsmøtet i Troms Senterparti mener at kommunene er fullt ut i stand til å gjøre nødvendige 

skjønnsmessige vurderinger av forskriftens §5c basert på lokal kunnskap om topografi, sårbarhet og 

belastning på naturen. 

 

Troms Senterparti krever at ovennevnte forskrift endres ved at minstekravet om 2,5 km fra bilveg 

fjernes, eller at kommunene igjen gis reell mulighet for skjønnsutøvelse, slik at statlige myndigheter 

sin overkjørsel av lokaldemokratiet stanses. 

Stopp dødstrailerne og innfør like konkurransevilkår innen 
transportnæringen (Troms Sp) 

 

Også denne vinteren har vi hatt flere ulykker, der utenlandske vogntog har vært involvert. Noe som 

gir grunnlag for bekymring for alle som ferdes langs nordnorske vinterveier, og som krever at 

varige tiltak settes inn. 

 

Gjensidige forsikring har talt opp antall ulykker med utenlandske vogntog. Hovedfunnet er at det er 

nærmere 1000 norske bilister som kolliderer med utenlandske vogntog i løpet av et år. I 80% av 

tilfellene så hadde de utenlandske vogntogene skylda. Transportøkonomisk institutt har i sin rapport 

(fra 2016) kommet med følgende: Utenlandske tunge godsbiler har tre ganger så høy risiko for å bli 

involvert i eneulykker sammenliknet med norske tunge godsbiler. Manglende erfaring og 

kompetanse når det gjelder å kjøre på norske veger, samt håndtere norsk vinterføre synes å være 

viktige årsaksfaktorer. 

 

Troms Senterparti krever at det iverksettes tiltak for å stoppe useriøse transportører, som med 

dagens system slipper for lett unna sitt rettmessige ansvar. 

Troms Senterparti er enige med Norges Lastebileierforbund (NLF) sitt fokus på «fair transport» og 

det moralske ansvar transportkjøpere har, men at at det ikke løser problemene uten at regler og 
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forskrifter, kontroll og tilsyn skjerpes og håndheves godt nok. Her har regjering og 

samferdselsminnister et krystallklart ansvar for at så skjer. 

 

Årsmøtet i Troms Sp mener bestemt at det må gjennomføres endringer i de aktuelle lovene og 

reglene som i dag åpner for forskjellsbehandling mellom norske og utenlandske transportører. Det 

må derfor innføres strengere kontroll- og sanksjonsrutiner overfor utenlandske transportører, og 

kontrollene av tunge kjøretøy må økes betraktelig. 

 

Troms Senterparti krever at det innføres et kontrollregime ved grenseovergangene, slik at 

trafikkfarlig tungtransport kan bli stoppet, og ikke slipper inn i landet før utbedringer er foretatt. 

Dette må være et kontrollregime som fungerer i hele vinterperioden i Norge, og kontrollen må være 

på døgnbasis. 

Norske veger og vinterføre krever kompetanse, og da i særdeleshet nordnorske vinterveier. 

Resultatene tyder på at norske sjåfører av tunge godsbiler er bedre utstyrt, har mer kompetanse, 

høyere mestring og lavere risiko knyttet til vinterkjøring enn utenlandske sjåfører i Norge. 

 

Troms Senterparti mener at det må innføres informasjon om vinterkjøring og krav om obligatoriske 

kurs for å mestre norske vegforhold rettet mot utenlandske sjåfører. I tillegg må det gis økt 

myndighet til Statens vegvesen for å stoppe utenlandske sjåfører. Det må også gis anledning til å 

endre sanksjonsmulighetene fra anmeldelser til bøter, og øke samarbeid mellom nasjonale 

myndigheter. 

 

Troms Senterparti årsmøte vil også vise til at NLF sitt kvalitetsprogram som gjør det lettere for 

transportkjøpere å velge bærekraftige, trafikksikre og sosialt ansvarlige alternativer, er en god 

tilnærming mange bør kunne ta i bruk. 

Krever like vilkår for utenlandske og norske transportører (Troms Sp) 

 

Troms Senterparti vil ha like vilkår for utenlandske og norske transportører. Lik konkurranse på like 

vilkår er et viktig prinsipp i næringslivet. Likevel har utenlandske transportører en rekke fordeler 

som utnyttes til det fulle ved transport av gods i konkurranse med norske transportbedrifter. 

Driftsmarginene hos norske transportbedrifter er farlig lave og ligger under snittet for næringslivet 

forøvrig. Dette har mange årsaker, og en av årsakene er sterk internasjonal konkurranse som presser 

prisene og derfor også profittmarginene ned. Det skal være lønnsomt å drive lovlydig, seriøs og 

sikker transport. 
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En rekke faktorer fører til ulike konkurransevilkår for norske og utenlandske transportører: 

 

1. Drivstoff-svindel. 

 

Utenlandske aktører kan fylle ulovlig anleggsdiesel med lav risiko. Kontroller forekommer sjelden, 

og hvis en skulle bli tatt, er gebyrsatsene forskjellige for norske og utenlandsketransportører. 

 

2. Manipulering av rensesystemer. 

 

Østeuropeiske lastebiler kjører med såkalte AdBlue-blokkere som manipulerer rensesystemene. 

Hensikten er å spare kostnader knyttet til AdBlue-forbruk og eventuelle reparasjoner av 

rensesystemene. Konsekvensene er mangedobling av utslippene. 

 

3. Ulovlige lønnsforhold. 

 

Utenlandske sjåfører har et enormt press fra både arbeidsgiver og oppdragsgiver. De lever under 

slavelignende forhold.Utenlandske får ikke fastsatt minstelønn. Arbeidstilsynet har avdekket at 

bare  1 av 4 utenlandske sjåfører som utfører kabotasje i Norge får den lønnen de skal ha. 

 

4. Grov sosial dumping. 

 

I tillegg til å kjøre med ulovlige lønninger blir utenlandske sjåfører tvunget til å bo i bilene i flere 

måneder i strekk. Dette er brudd på kjøre- og hviletidsreglene. Dette er også sterkt 

konkurransevridende, siden man sparer kostnader på hotell og andre overnattingsfasiliteter som 

norske transportører er påkrevd. 

 

5. «Frivillig» bompengebetaling. 

 

I 2015 ble bombrikke obligatorisk i alle tunge kjøretøy son ferdes i Norge. Men fortsatt er det 

millioner av passeringer knyttet til utenlandske kjøretøy som aldri betaler. Norske bompengeselskap 

mangler innkrevingsmyndighet i land utenfor Norden. Det er altså i praksis frivillig for 

transportører utenfor Norden å betale bompenger i Norge. 

 

Troms Senterparti vil stoppe denne utviklingen, og krever at utenlandske vogntog pålegges samme 
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krav som norske vogntog, og at kontroller for å ivareta dette økes 

 

Fast veidekke på alle fylkesveier i Agder. (Agder Sp) 

 

Agder Senterparti krever at den nye fylkeskommunen har som mål at alle fylkesveiene skal få fast 

dekke. Agder Senterparti vil støtte økte bevilgninger til dette arbeidet. 

I Vest-Agder har fylkeskommunen ansvaret for 2070 km vei. 79 % av strekningen har fast dekke. I 

Aust-Agder har fylkeskommunen ansvaret for 1558 km vei. 91 % av strekningen har fast dekke. 

 

Gode fylkesveier er, sammen med riksveier og kommunale veier, en avgjørende forutsetning for 

sterke bo- og arbeidsområder i hele fylkeskommunen. Senterpartiet ser fast veidekke som en 

forutsetning for en sikrere og raskere transport. Dette vil øke verdiskapningen i hele Agder. 

 

Det er også gode, faglige grunner til å prioritere asfaltdekke på fylkesveiene. Erfaring fra drift og 

vedlikehold tilsier at grusdekke ofte blir svært glatt i kombinasjonen kulde og fukt – faktisk en god 

del raskere enn ved asfaltdekke grunnet grusens kapillære evne til å oppta vann. Veidekke av grus 

krever mer og hyppigere drift og vedlikeholdstiltak gjennom året enn asfaltdekke. Dette er tiltak som 

lapping av slaghull, fjerning av vaskebrett, tiltak for å dempe støv, hyppigere sandstrøing, mm. 

 

Fast veidekke på alle fylkesveier vil derfor gi en samfunnsøkonomisk nytteverdi. 

 

 

 

 

Snøggbåten – bussen i Sunnhordlandsbassenget (Hordaland Sp) 
 

Sjølv i våre dagar er det fjorden som er limet transportmessig mellom store delar av 

Sunnhordland.  Skånevik, Ølen, øysamfunnet Fjellberg, resten av Kvinnherad, øyane Stord, Bømlo 

og Austevoll er avhengig av snøggbåt for å reisa effektivt intern og til Bergen. Som døme: frå 

Skånevik tek båten 2t40min til Bergen til ein kostnad av 680kr tur/retur. 

Dersom ein må ta denne turen med buss tek det 6,5timar til ein kostnad nær 1.000kr. Turen må då 
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gå om Haugesund og tre kommuar i Rogaland, og ein blir transportert av Skyss, 

Kolumbus/Haukeliekspressen og Kystbussen.  

For mange er snøggbåten er einaste reelle alternativ for dagpendling. Dette gjeldt blant andre 

arbeidsfolk, skuleelevar, studentar og pasientar både internt i Sunnhordland og til 

Vestlandshovudstaden. Dette gjer det mogeleg å bu i alle fjordar og grendelag rundt i denne vakre 

delen av landet.  Alternativet er flytting for mange familiar og ungdommar.  

Men dette tilbodet er ikkje berre avgjerande for infrastruktur og spreidd busetnad i heile regionen. 

Snøggbåten er også ein nøkkelfaktor for at me alle, uavhengig av bustad i 

sunnhordlandskommunane, faktisk kjenner eit regionalt tilhøyre til Sunnhordland. Sjølv om det på 

dei lengste rutene kan vera utfordrande med dagens kjende teknologi å finna grøne alternativ til 

drivstoff, må desse rutene oppretthaldast og vidareutviklast! 

 

Revitalisér Kornsjø: Togstopp og reiselivsutvikling (Østfold Sp) 

 

Satsing på klimavennlig transport er viktigere enn noen gang. 

Det anslås at det sentrale Østlandsområdet kommer til å vokse med ca. 550.000 personer de neste 

25 årene. For å nå klimamålene må det satses sterkt på jernbane og annen kollektivtrafikk. Samtidig 

legges jernbanestasjoner ned nesten hvert eneste år. Flere og flere tvinges over i bil og må kjøre 

flere mil til nærmeste stasjon for å kunne ta toget. Å spare reisetid er argumentet som oftest blir 

brukt, men resultatet er et dårligere togtilbud for folk i distriktene, samt at reisetiden nærmest er 

uforandret. For mange stasjoner har blitt nedlagt, og Senterpartiet er tydelige på at jernbanen skal 

bestå også i distriktene. Et togstopp på et mindre sted er ofte lokalsamfunnets hovedpulsåre.  

 

Kornsjø stasjon ble nedlagt i det stille 10. januar 1999. Det er fortsatt et brennende ønske om å få 

gjenopptatt behovstopp på stasjonen, dvs. at toget stopper for av- og påstigning ved behov. 

Behovstopp benyttes mange andre steder i Norge, og stasjoner med et mye svakere trafikkgrunnlag 

enn Kornsjø er opprettholdt. 

 

Å pendle fra Kornsjø har i dag blitt mye mer aktuelt. Totalt passerer det 10 tog på Kornsjø om 

dagen på hverdager, og det er samme frekvens som på Bergensbanen mellom Hønefoss og Voss. For 

at toget skal være et attraktivt transportmiddel må alle avganger stoppe ved behov på stasjonen. Det 

viser seg at jo oftere toget går, jo flere reisende benytter seg av det. For å gjeninnføre togstopp, 

kreves det minimalt med arbeid og investeringer da stasjonens tekniske stand er god. For 



 

84 

84 10. Samferdsel, Transport og Infrastruktur 

befolkningen på Kornsjø vil togstopp være svært viktig, samt gjøre det mer attraktivt for flere å 

bosette seg der. Det finnes per i dag ikke noe kollektivtilbud i området, annet enn noen få 

skolebusser, og det er langt til nærmeste stasjon i drift. 

 

Kornsjø har også et stort potensiale når det gjelder turisme, reiseliv og destinasjonsutvikling med 

mange uutnyttede ressurser og muligheter innenfor friluftsliv, padling, fisking og bading. I tillegg til 

dette finnes det mange oppmerkede turstier og sykkelruter. Å få Kornsjø inn i NSBs og DNTs felles 

satsingsområde på turisme og opplevelser langs jernbanenettet er her en gyllen mulighet. 

Østfold trenger mer satsing på reiseliv og destinasjonsutvikling. For å få til dette på Kornsjø, er man 

helt avhengig av at togene mellom Halden og Göteborg igjen kan stoppe på stasjonen. Denne saken 

handler i stor grad om vilje og minimalt om kostnader og investeringer, men man er avhengig av 

samarbeid og velvilje fra NSB og Bane NOR i tillegg til politisk vilje.  

 

Østfold Senterparti vil: 

• Gjenåpne Kornsjø stasjon for behovstopp. Det vil si at alle tog mellom Halden og Göteborg 

stopper på stasjonen ved behov. 

• Utvikle Kornsjø som reiselivsdestinasjon og reiselivsprodukt. Dette er helt avhengig av at 

togene igjen stopper på Kornsjø stasjon. Et togstopp vil gi positive ringvirkninger på 

turisme, bosetting, pendling, markedsføring og verdiskapning på Kornsjø. 

 

Gods og ekspedisjon. (Nordland Sp) 
 
Nordland Senterparti har jobbet for å opprettholde Gods-tilbudet på våre mange hurtigbåter. Gods 

transport på hurtigbåt er svært viktig for mange av kyst samfunnene i Nordland. Vi har næringsliv 

og befolkning som er avhengige av gode løsninger for frakt av gods, både internt men også ut til ett 

større marked. Vi er derfor veldig fornøyd med å ha jobbet fram at blant annet begge 

Nordlandsekspressene skal være godsførende, samt at det opprettholdes gods på de fleste lokale 

hurtigbåter. Det jobbes nå med å få ned kostnadene på kai og ekspeditør løsninger. Nordland 

Senterparti ønsker at dette skal foregå i god dialog med berørte kommuner og næringslivet. Det er 

behov for ekspeditører – vil vi jobbe for å opprettholde dette tilbudet. Vi ønsker en god dialog med 

kaieiere, ekspeditører og næringslivet for å sikre at vi kan tilby gode godsløsninger selv om de 

økonomiske rammene strammes inn. Slik skal vi sikre behovet til privatpersoner og bedrifter langs 

kysten. 
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Samferdsel (Buskerud Sp) 
BSP ber om at arbeidet med et bedre togtilbud mellom Drammen og Kongsberg, med mål om to tog 

i timen og maks 1 times reise fra Kongsberg til Oslo, intensiveres og prioriteres. Dette skal ikke gå 

på bekostning av dagens togtilbud på den aktuelle strekningen. Første prioritet for BSP er to tog i 

timen Gulskogen-Kongsberg. Det må også arbeides for persontrafikk på Randsfjordbanen med 

timesavganger til Vikersund uten at dette går ut over to tog i timen til Kongsberg. Togtilbudet må ha 

et ruteopplegg som sikrer at det blir et godt tilbud for alle arbeidstakere, også de som jobber i turnus 

og utenom normale arbeidstider. Lokaltogtilbud mellom Hokksund og Hønefoss må etableres på 

Randsfjordbanen innen ny Ringeriksbane står ferdig. 

 

E134 skal være en av 3 hovedfartsårer over til Vestlandet. Dette vil føre til en stor økning i 

gjennomgangstrafikken i Drammen.  

Buskerud Senterparti krever at det snarest finnes en løsning som fører denne trafikken utenom 

sentrum, og at en lengre tunell i Bragernesåsen fra E18 til Vinnes bør være med som en del av en 

framtidig trafikkløsning i Drammen. 

 

Buskerud Senterparti mener det er avgjørende viktig å sikre at ny Svelvikvei blir gjennomført 

snarest mulig og unngå nye utsettelser. Det er all grunn til å tro at det kan oppstå større 

kostandsoverskridelser på prosjekter, som er prioritert foran ny Svelvikvei, i Buskerudbypakke 2 

(BB2). Da er det stor risiko for at veien nok en gang blir utsatt på ubestemt tid, fordi det ikke vil 

være tilstrekkelig ressurser igjen til Svelvikveien innenfor vedtatte kostandsrammer for BB2. Veien 

må derfor realiseres som et frittstående prosjekt i regi av den nye fylkeskommunen. 

Fylkeskommunen må kunne skaffe tilveie nødvendig finansiering og sikre en utbygging i tråd med 

den fremdriftsplanen som er lagt til grunn. 

 

Det må komme en avklaring på trasevalg og dimensjonering på RV35 slik at prosjektet kan løftes 

inn i NTP. Det må etableres ny avkjøring til Sigdal snarest. 

 

Buskerud SP vil også jobbe for et bedre kollektivtilbud for elever i videregående skole som har 

behov for å komme seg hjem seinere enn ved undervisningstidens slutt. Eksempler på dette er 

bussforbindelse Åmot – Sigdal og Åmot – Krødsherad samt Hønefoss – Vikersund på ettermiddag- 

og kveldstid. 
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Samferdsel (Nordland Sp) 
 
Nordland står ovenfor mange utfordringer i årene som kommer. Regjeringen har svekket 

økonomien til fylkeskommunen gjennom å fjerne en rekke tiltak. Reduksjon i rammeoverføringer, 

fjerning av regionale utviklingsmidler, reduksjon av midler til fylkesveier, reduksjon i tilskudd til 

drift av ferger og hurtigbåter for å nevne noe. Dette er faktorer som bekymrer Nordland Senterparti. 

Reduksjon i vekting i Nabo/sonekriteriet har gitt store negative utslag for flere kommuner i 

Nordland, disse påvirker Nordland Fylkeskommunes økonomi på en negativ måte. En må gjennom 

inntektssystemet ta høyde for at et langstrakt fylke som Nordland er dyrere å drifte enn andre fylker 

i Norge. Å fordele inntektene pr. innbygger gir ingen rettferdig fordeling for alle innbyggerne i 

Norge. 

 

På bakgrunn av disse økonomiske nedtrekkene har vi vært nødt til å se på strukturer og innhold i 

alle sektorer. Videregående opplæring, Tannhelse, samferdsel og administrasjon er de områdene 

som har hatt størst fokus. Nordland Senterparti har i disse prosessene forsøkt å begrense 

sentralisering og negative konsekvenser for distriktene. Vi kommer likevel ikke unna at dette får 

negative konsekvenser for tjenestetilbudet til innbyggerne i Nordland, noe vi mener er svært 

beklagelig. 

En viktig verdiskaping for AS Norge skjer langs kysten og i distriktene i Nordland, både den viktige 

oppdrettsnæringen men også andre aktører bidrar med betydelige bidrag inn i statskassen. De 

overnevnte nedtrekkene gjør det vanskeligere å opprettholde og utvikle alle typer næringer her. 

Nordland Senterparti ønsker å ivareta distriktene. Vi har kjempet for tilbud innen tannhelse, der 

antall klinikker som var foreslått nedlagt ble redusert. Vi har jobbet for å ivareta en spredt struktur 

og et variert utdanningstilbud og vi har snudd mange steiner for å ivareta kystbefolkningens 

samferdselsbehov.  

 

Nordland Senterparti synes likevel innfasingen av nytt samferdselskart er en krevende 

øvelse.  Samferdselsråden fra SP og fylkestingsrepresentantene har forsøkt å redusere de negative 

konsekvensene nedtrekket vil ha for folket og næringslivet langs kysten. Vi klarte noe, blant annet 

vil det i fremtiden føres gods med hurtigbåt og det vil komme nye hurtigbåter i en rekke samband 

som tidligere lå under press. Fergeflåten fornyes og skal driftes mer miljøvennlig. Vi er ikke i mål, 

men har ambisjoner om å videreutvikle samferdselstilbudet langs kysten. Ingen ting er hugget i 

stein og nye og bedre løsninger skal drøftes og løftes fram. Dette forutsetter også god dialog og 

nyskapende innspill.  
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Nordland Senterparti er ikke tilfreds med det store presset som legges på fylkeskommunen når 

regjeringen tar midler fra Nordland for å sikre utvikling i mer tettbygde strøk. Alle sektorer blir 

dessverre berørt av nedtrekket, men man har et ønske om å jobbe fram en bedre økonomisk 

situasjon for fylkeskommunen. I alternativt statsbudsjett la Senterpartiet fram ca 200 millioner mer 

til Nordland Fylkeskommune. Det ble også satt av ca 270 millioner til fylkesveier, klimavennlige 

ferger og båter, samt utviklingsmidler. Med Senterpartiet i regjering ville vi hatt en annen 

økonomisk hverdag i Nordland som ville sikret videre utvikling og behovene våre. 

Vi må sørge for at den store verdiskapingen og bolysten i «Utkant-Norge» bevares. 

Buss- og båt-tilbud (Nordland Sp) 

 

Nordland Senterparti er bekymret for samferdselspolitikken i Nordland. 

Særlig er endringene i hurtigbåtruter og bussruter bekymringsfullt. 

 

Senterpartiet sitt varemerke er å ivareta distrikter og enkeltpersoner. Gjennom den politikken 

Nordland Fylkeskommune har ført den siste tida har vi opplevd at mange utkanter og 

enkeltmennesker har fått et betydelig dårligere kommunikasjonstilbud eller mistet tilbudet sitt. 

 

Buss- og båtruter og anløpssteder er lagt ned både på Helgeland og i Salten. Samtidig er det 

opprettet reine turistruter med hurtigbåt. Siden begrunnelsen for å legge ned ruter er økonomiske 

innsparinger, ber Årsmøtet våre folk på fylkestinget om å jobbe enda hardere opp mot Storting og 

Regjering slik at det skapes en større forståelse for de samferdselsutfordringene Nordland har. 

Likeledes at en lytter mer på folks ønsker og argumenter,  slik at Senterpartiet ikke blir med på å 

tvinge fram en samferdselsstruktur som innbyggerne ikke vil ha. 

 

Nordland mister innbyggere. Vi har merket oss at AP sin medisin er å satse på byene. Det  ser ut til 

at SP i koalisjon med Ap er med på denne politikken, i strid med Sp sitt partiprogram. 

Nordland er summen av alle små-samfunn. Hvis en ikke tar vare på disse blir hele Nordland 

fattigere og befolkningsnedgangen vil fortsette. 

 

Årsmøtet ber om at Sp i posisjon fører en mer offensiv samferdselspolitikk hvor hensynet til folk 

som bor i utkantene blir vektlagt sterkere. 
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Fylkesvei 76 Tosenveien (Nordland Sp) 

 

Sør-Helgeland består av fem kommuner. Forbindelsen innad mellom kommunene og naboregionene 

i nord og sør, er via ferge. Den eneste forbindelsen som er ferjefri er Tosenveien. 

 

Veien er 88 km lang. Den går vest – øst mellom Brønnøysund og Vasselv i Grane kommune. 

Strekningen ble ferdigstilt og åpnet i 1987. Den sikret Brønnøy og Sømna kommune ferjefri 

adkomst til E6. 

Det har vært utbedringer på veien siden 90-tallet, men det gjenstår flere strekninger som trenger 

utbedringer for å få en akseptabel standard. Det har vært flere store steinras gjennom tidene, og i 

2016 ble veien stengt i 3 måneder p.g.a 700m vei raste ut. 

 

Veien er viktig for beredskapen til sykehus. For landbruksregionen Sør-Helgeland er dette 

hovedveien til slakteri. Store deler av godstrafikken til kysten kommer langs Tosenveien. Nordland 

Senterparti vil at Fylkesvei 76 må prioriteres og innrulleres i regional transportplan. 

 

 

 

Bru over Holandsfjorden (Nordland Sp) 

 

Å bo i Rødøy kommune er svært utfordrende kommunikasjonsmessig for innbyggerne.  Med 

avhengighet av fergeforbindelse både sørover og nordover sier det seg selv at for å kunne ferdes 

mellom de nærmeste kommunene, så vil det det å fjerne en av fergeforbindelsen gi en styrket 

fremtid for innbyggerne. Uavhengig av framtidig kommunestruktur. 

 

Samtidig har Meløy kommune store utfordringer med å få en godkjent transportløsning mot Engen 

breen, Svartisen en av de største turistattraksjonene i Nordland. Hvor dagens parkering og havn for 

transport til attraksjonen ikke er godkjent pga rasfare, og dermed må flyttes på. Også dette er svært 

utfordrende å finne en god løsning på. 

 

Derfor ber et samlet Rødøy og Meløy Senterparti om at det bygges bru over Holands fjorden med 

vei langs sjøen foran Engen breen og ut i tunnel fra Rendalsvik mot Breivika i Rødøy ved FV 17, 
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Kystriksveien. 

 

Det er få plasser i dette langstrakte fylket hvor det ligger bedre til rette for en slik bruforbindelse. 

Prosjektet ligger ikke inne i nærmeste periode for prioriterte veianlegg i NTP. Derfor må prosjektet 

frem prioriteres for gi Rødøy kommune fastlandsforbindelse og samtidig styrke Meløy kommune 

som BAS-region og å gi bedre rammevilkår for en voksende turistnæring. 

 

Senterpartiet vil: 

 

• Øke kommunikasjonsmulighetene på kystriksveien 

• Bygge bro over Holands fjorden 

 

11. Forsvar, Politi og Beredskap 

 

Naudetatar (Hedmark Sp og Oppland Sp) 
 

Prehospitale tenester med naudetatane politi, ambulanse og brannvesen er og blir viktige å kjempe 

for i tida framover. Dette er heilt avgjerande tenester for å sikre busetnad både i urbane og rurale 

område. Særleg viktig er dette i rurale område med lang og tidkrevjande reiseveg til sjukehus. 

Senterpartiet vil at dagens ordning skal framstå som eit minimum for framtida.  

 

Det er fleire faktorar som er svært urovekkande for utviklinga i ressursbruk og organisering av 

naudetatane. Auka avstandar og mindre lokal tilstadevering skapar utfordringar og usikkerheit. 

Usikkerheit hjå innbyggjarar om det faktisk kjem nokon innan kort tid dersom ein ringjer 112 eller 

113.  

 

På landsbasis har over 100 lensmannskontor vorte lagt ned. 8 av 10 tilsette i politiet ser ikkje 

meininga i politireforma, og meiner beredskapen er lik eller dårlegare enn før. I media skrivast det 

om område som til tider har vore utan tilgang til ambulanse innan akseptabel responstid på grunn av 

oppdrag til sjukehus. Senterpartiet må forskriftsfeste krav om responstid og legge akuttutvalgets 

forslag om nasjonale responstider på 8, 12 og 25 minutter til grunn. 

 

Resultatet er at vi sit at med lokale brannvesen som stadig får fleire og krevjande oppdrag som er 



 

90 

90 11. Forsvar, Politi og Beredskap 

utanfor deira ansvarsområde. Enten det er politi eller ambulanseoppdrag. Oppdrag som blir 

belastande for personell i brannvesenet, men også økonomisk for kommunane.  

Senterpartiet skal arbeide for å forhindre usikkerheit blant innbyggjarar, og at det skal vera god 

dekning i naudetatar der folk bur. Responstida skal vera så kort som mogleg med lokal forankring 

av tenestene.  

 

Krav om lovfesting av nasjonal responstid for ambulansetjenesten. 
(Buskerud Sp) 
 

Akuttberedskapen i Norge er under hardt press fra dagens regjering. Det pågår en storstilt reform og 

omorganisering i beredskapen. Både sykehus, ambulanse og politiet må gjennom omorganiseringer 

og reformer for å bli mer «effektive og robuste». Et annet ord på omorganiseringen er sentralisering. 

En sentralisering av akuttberedskapen som skal redde liv og helse i hele Norge.  

I hele Buskerud og spesielt Hallingdal har ambulansetjenesten i mange år vært utsatt for en 

omorganisering. Antallet ambulanser har gått betydelig ned på noen få år.  Ambulansetjenesten er 

stadig utsatt for ytterligere kutt med tanke på økonomiske hensyn og de må levere innenfor gitte 

økonomiske rammer som helseforetaket setter. 

I praksis betyr det at det er færre ambulanser i et større geografisk område. Hva som avgjør om en 

ambulanse skal opprettholdes eller ikke, er antallet fastboende i kommunen. For Buskerud og 

spesielt for distriktene i Buskerud er det en dårlig metode for å beregne hvilken beredskap man skal 

ha. 

For Hallingdal spesielt med den store hytteturismen er dagens ambulansestruktur på et minimum av 

hva vi burde forvente. Beredskapen er svært ofte utsatt og det er ofte kun en eller to ambulanser til å 

dekke hele området som strekker seg fra Haugastøl til Flå. Den samme problematikken gjør seg 

gjeldene for områder som Sigdal og Numedal i vintersesongen.  

Helseforetaket Vestre Viken har sagt at de «flåtestyrer» ambulansene gjennom AMK sentralen. I 

teorien høres det ut som et godt poeng, men når antallet ambulanser allerede er på et minimum, så 

er det ikke lett å flåtestyre den ene ambulansen som står igjen i Hallingdal. 

En dårlig ambulanseberedskap fører blant annet til: 

At innbyggerne risikerer å ikke få hjelp når de trenger det. 

Oppdrag må nedprioriteres til lavere hastegrad fordi det ikke er ambulanse tilgjengelig på aktuelt 

tidspunkt. 

Store geografiske avstander betyr lengre utrykningsvei, noe som er farlig trafikalt.  

Deltidsbrannvesen er ofte først på stedet og må utføre tiltak de ikke er opplært til. 

Ansatte må jobbe overtid og uten bistand fra andre ambulanser. 
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Generelt er normen snart blitt at det kommunale brannvesenet er først på stedet og bistår som en 

«first responder» til ambulansen. Det er viktig å huske på i denne sammenheng at mannskapene 

som er en del av et deltidsbrannvesen ikke er profesjonelle helsearbeidere, og ikke har noen 

forutsetninger for å utøve avanserte tiltak på pasienter. 

Dersom det innføres nasjonale krav til ambulansetjenesten vil det være med å bremse 

sentraliseringen av tjenesten. Helseforetakene må se på avstander og ikke økonomiske forhold i 

beredskapen. Ved å ha nasjonale krav til responstid vil folk i distriktene ha en beredskap som er 

nærmere i hverdagen og en trygghet for at de får hjelp dersom noe skulle skje.  

Buskerud Senterparti vil jobbe for å få gjennom et nasjonalt lovfestet krav til responstid for 

ambulansetjenesten. På den måten vil innbyggere i Buskerud ha en raskere akuttberedskap 

tilgjengelig også i distriktene. Det er dyrt med beredskap, det koster penger, men det redder liv! 

Buskerud SP krever at Vestre Viken HF øker sin ambulanseberedskap i fylket. Merkostnader som 

følge av at brann og redning må ta helseoppdrag, må refunderes kommunene.  

 

Beredskap nær folk! (Telemark Sp)  
 

Senterpartiet vil arbeide for å sikre alle deler av landet god beredskap. Lokalkunnskap og raskt 

tilgjengelige ressurser er avgjørende når det skjer dramatiske hendelser. Den lokale 

situasjonsforståelsen kan spille en avgjørende rolle når beslutninger skal tas raskt i uoversiktlige 

situasjoner. Alle skal ha trygghet for bistand ved behov, uansett hvor man befinner seg. Forsvaret, 

med sin fleksible organisasjon, kan spille en svært nyttig rolle når flom, uvær og andre 

naturkatastrofer eller kriser inntreffer.  

Å ivareta sikkerheten til egne innbyggere er statens mest grunnleggende oppgave. Gjørv-

kommisjonen slo fast at staten sviktet da terroren rammet. Regjeringen har vurdert at beredskapen i 

Norge er mangelfull og har svart med flere byråkrater framfor mer operativ virksomhet, 

etterforskning og tilstedeværelse. Det som nå skjer innenfor politiet og med vår nasjonale beredskap 

er bare noen av mange eksempler på at ord som «profesjonelt» og «robust» i praksis betyr mer 

byråkrati, større enheter og uklar plassering av makt og ansvar.  

Vi vil blant annet:  

– Sikre et reelt nærpoliti ved å styrke lensmannskontor og politistasjoner i hele landet.  

– Sikre at kravene til responstid oppfylles ved hvert enkelt lensmannskontor.  

– Styrke ambulansetjenesten og hindre sentralisering av tilbudet.  

– Ikke innføre nye, regionale organisasjonsnivå i brannvesenet.  

– Passe på at nødnettet blir tilgjengelig for alle relevante aktører og at kostnadene knyttet til drift av 
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nødnettet blir overkommelige for det kommunale brannvesenet og lokale aktører som bruker det.  

 

Ressursmangel i politi og domstol med negativ utvikling for folks 
rettsikkerhet. (Finnmark Sp) 
 
Bakgrunn: Finnmark SP har sett på flere sider ved politi og rettsvesen. Mye tyder på at ressursene i 

dag er mangelfulle, og spesielt utviklingen de siste årene er negativ 

De siste tre årene har det vært en betydelig nedgang i antall straffesaker, selv om kriminalitet 

statistikken er stabil. Saker har også ofte veldig lang saksbehandlingstid, og konvensjonsstridig 

liggetid. Lang saksbehandling fører til mindre nyanserte vitnemål, flere frifinnelser og strafferabatt. 

Saker blir også henlagt på grunn av saksbehandlingsfeil som skyldes manglende kompetanse i 

forhold til samisk språk og kultur. 

Politisaker som berører fiskeri og utmarksnæringer er ofte kompliserte og svært ressurskrevende. 

Dagens situasjon er at altfor mange slike saker blir henlagt pga manglende 

etterforskningskompetanse, uteressurser og språkkompetanse. Lokalpolitiet må styrkes for å være 

mer tilgjengelig enn i dag. Domstolene står også overfor omstilling og kutt i ressursene. 

 

Årsmøtet i Finnmark Senterparti krever et økt fokus på utviklingen i forhold til kriminalitet i 

Finnmark. Det må tilføres mer ressurser slik at kriminelle handlinger fører til påtale, og en raskere 

behandling i både politi- og rettsapparatet. Knapphet på ressurser kan føre til svekket tillit til politi 

og domstol og føre til økt kriminalitet og/eller selvtekt.  

Kompleksiteten i utmarks- og samiske saker må også vise seg i bevilgningen til politi og domstol. 

Det bes om en satsing på kompetanseheving i politi og domstol for slike saker.  

 

Troms Sp krever styrking av Forsvaret (Troms Sp) 

 

Troms Senterparti krever en gradvis sterk opptrapping av forsvarsbudsjettene slik at vi er i 

stand til å oppnå kravet til NATO på 2 % av BNP, og i tillegg klarer å oppfylle NATOs 

styrkemål som blant annet sier at Norge skal ha 4 operative manøverbataljoner. 

 

Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa har i løpet av det siste året blitt enda mer spent enn det 

var på samme tid i 2018. Viktigere enn noensinne er det å ha et robust landforsvar basert på en 

troverdig territoriell terskel. Vi er den eneste nasjonen med grense til Russland som ikke oppfyller 
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kravene til NATO.. Da står det enda klarere at Norge må kunne evne å forsvare seg gjennom et 

balansert forsvar, basert på avskrekking, beroligelse og tydelig tilstedeværelse i nord. Troms 

Senterparti krever handling gjennom økte forsvarsbudsjetter nå. 

 

Dagen struktur i Hæren utgjør den største ubalansen i dagens forsvar. I dagens struktur har vi 3 

manøverbataljoner, men vil reduseres til to gjennom realisering av langtidsplanen, der 2. bataljonen 

på Skjold omgjøres til en mobiliseringsbasert bataljon uten operativt personell. Når dette 

gjennomføres vil ikke Norge klare å oppfylle sine forpliktelser hverken nasjonalt eller ved 

internasjonale operasjoner. Vi vil heller ikke være i stand til å rekruttere personell til de to 

gjenværende manøverbataljonene Panserbataljonen og Telemark Bataljon. Uten 2. bataljonen har vi 

ingen brigade. Troms Senterparti krever at regjeringen opprettholder 2. bataljonen og 

utarbeider en studie som skal kartlegge hvilke konsekvenser en nedleggelse får for Hærens 

samlede operative evne. Fire operative manøverbataljoner legges inn som en forutsetning i 

arbeidet med nest langtidsplan. 

 

Materiellsituasjonen i Hæren er i bedring gjennom anskaffelse av kampluftvern og nytt artilleri, 

men hovedkampsystemet stridsvogn er utdatert og passerer ifølge Forsvaret sin levetid i 2019. Få av 

dagens stridsvogner er operative og viktige reservedeler er ikke lengre på markedet. Ved 

anskaffelser av materiell til Hæren, må det stilles tydelige krav til industrien at de må etablere seg i 

nærheten av Hærens tyngdepunkt i Indre Troms, av hensyn til den operative evnen. Troms 

Senterparti krever at det nye anskaffelsesprosjektet for stridsvogn som er under utarbeidelse 

iverksettes i løpet av 2019, slik at vognene kan leveres fra 2021. Ved større 

materiellanskaffelser skal det forutsettes etableringer nært knyttet avdelingene som skal 

bruke materiellet. 

 

Ved flytting av 339-skvadronen til Rygge vil Hærens helikopterkapasitet være tilnærmet null. Med 

bare 3 helikoptre stasjonert på Bardufoss der kun 2 til enhver tid er operative, står Brigaden i Indre 

Troms uten kapasitet. De tre helikoptrene skal også betjene behovene som Jegerkompaniet i Sør-

Varanger og Kavaleribataljonen i Porsanger. Brigaden vil da miste sin løftekapasitet og vil ikke 

kunne gjennomføre medisinsk evakuering, utsetting av ildledere og en rekke taktiske operasjoner, 

og heller ikke oppdrag i forbindelse med sivil beredskap og redningsaksjoner i landsdelen. 

Sjøforsvaret vil aldri oppnå restkapasitet på sine helikoptre for å kunne avhjelpe Hæren. Det kreves 

dessuten over et års trening for Forsvarets helikopterpiloter for å kunne fly i landoperasjoner. Sivile 

aktører vil selvfølgelig aldri heller kunne løse Hærens helikopterbehov, hverken i fredstid eller i 
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krisesituasjoner. Troms Senterparti krever at flytting av 339-skvadron stanses umiddelbart og 

at det iverksettes en utredning som skal kartlegge konsekvenser av flytting, med tanke på 

Hærens operative evne og situasjonen rundt samfunnssikkerhet og beredskap i nord. Hæren 

skal ha dedikert helikoterstøtte. 

 

For å møte fremtidens krav må landmakten øke sin kampkraft, reaksjonsevne og utholdenhet. For å 

kunne oppnå tilstrekkelig utholdenhet må Norge etablere en ny brigade med tilhørende materiell i 

Sør-Norge som baserer seg på mobilisering av reservepersonell. Forsvaret mangler dessuten 

forsyningslagre i nord med tilstrekkelig kapasitet for 30-dagers beredskap. Troms Senterparti 

krever at Brigade Sør opprettes og at det etableres forsyningslagre med tilstrekkelig kapasitet 

i Indre Troms med tilhørende logistikksentre. 

Akuttmedisinsk beredskap er avgjørende for trygge lokalsamfunn i hele 
Troms (Troms Sp) 

  

Troms Senterparti vil ha en reell sikring av akuttmedisinsk beredskap i alle fylkets kommuner. Det 

er svært bekymringsfullt at den akuttmedisinske beredskapen i våre kommuner svekkes, dette 

gjennom planlagte endringer i ambulansestrukturen i Ofoten og Troms. Det pekes på løsninger som 

vil gjøre det krevende å tilby god beredskap, som holder stortingets anbefalte responstid på 

henholdsvis 25 minutter i såkalte grisgrendte strøk. Gjennomføres de foreslåtte endringene fra 

UNN, vil det enkelte steder være en responstid på over 60 minutter. 

  

Ambulansetjenesten skal være selve ryggraden i det akuttmedisinske tilbudet. Det er et livsviktig 

tjenestetilbud, og avgjørende for innbyggernes trygghet når sykdom, skade eller ulykker inntreffer. 

Våre innbyggere har rett til trygghet og en beredskap de kan stole på, en forsikring om at ambulanse 

skal være raskt tilstede når de trenger det. 

  

I dag finnes der knapt en eneste kommune der UNN helseforetak innfrir stortingets anbefalte 

responstider, dette er en utvikling som må snus, den må ikke forverres. Dessverre dras utviklingen i 

feil retning nå når UNN helseforetak fjerner ambulansebåten i Bjarkøy og øyene i Vågsfjorden. Det 

samme gjelder flytting av dagambulanse i Bjerkvik, Salangen og Lødingen, samt nedleggelse av 

ambulansestasjonene i Gryllefjord og på Stonglandseidet. 

 

Sentraliseringen av ambulansetjenesten skjer samtidig som at fastlegeordninga, og dermed 

legevaktordninga i mange kommuner, er under press. Reisetid og avstand til helsetjenester er 
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avgjørende i akutte situasjoner. Endringen som nå foreslås vil derfor kunne få fatale konsekvenser 

for mange av våre innbyggere, og da særlig de som er bosatt i distriktene. 

 

De regionale helseforetakene har pr. i dag både en styringsmodell og økonomiske rammer som 

ligger til grunn for at den akuttmedisinske beredskapen føres i feil retning. Mange av de strukturelle 

endringene blir gjennomført fordi sykehusene må spare penger. Dette er en av våre viktigste 

regionale tjenester, det er derfor svært problematisk at disse styres i forretningsstyrer som ikke kan 

påvirkes hverken av innbyggerne, kommuner eller i realiteten helseministeren. 

 

Frem til nå har stortingsflertallet unngått å ta ansvar for å sikre innbyggernes rett til god beredskap 

når det gjelder liv og helse. Flertallet har ikke vært villig til å sikre lovfestet responstid, bedre de 

økonomiske rammene, ei heller se på styringsmodellen vi har i dag. 

 

På bakgrunn av dette krever Troms Senterpari: 

 

• At sentraliseringen av ambulansetjenesten i Troms stoppes. 

• At Stortinget vedtar lovfestede responstider for ambulansetjenesten. 

• At helseforetaksmodellen avvikles, og at det innføres en forvaltningsmodell for folkevalgt 

styring av norske sykehus. 

• At sykehus, herunder akuttberedskapen, finansieres på samme måte som andre 

velferdsområder, som eldreomsorg og skole, altså gjennom rammefinansiering ut fra behov.   

• At det fastsettes egne økonomiske rammer for ambulansetjenesten. 

 

Sikkerhet og beredskap i Oslo-regionen (Oslo Sp) 
  

Riksrevisjonen har flere ganger påpekt svikt i regjeringens arbeid med såkalt objektsikring, som 

innebærer trygging av samfunnsviktige og skjermingsverdige bygninger og infrastruktur. Mange av 

disse objektene ligger naturlig nok i hovedstaden, derfor er dette ekstra viktig for folk som bor i 

Oslo-området. 

 

Riksrevisjonen har i to omganger lagt fram revisjonsrapporter som har inneholdt til dels knusende 

kritikk mot regjeringens arbeid med objektsikring, dvs. forebyggende sikring av viktige bygg. Det 
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er åpenbart at etter 5 år med Høyre og Frp i regjering, har den nye statsråden for samfunnssikkerhet, 

Ingrid Smines Tybring-Gjedde (Frp) lange arbeidsdager foran seg. 

 

Samferdselsdepartementet er bekymret over at Telenor, Telia og åtte andre e-komselskaper i Norge 

de to siste årene overhodet ikke har rapportert om risikovurderinger og mulige sårbarheter ved drift 

og utbygging av norske mobil- og kommunikasjonsnett. 

 

Politiet går gjennom rutiner for terrorberedskap etter at det ble sendt en bombe til politihuset i Ski. 

«Kan det sendes en bombe via posten til politihuset i Ski, er ingen i politiet unntatt fra trusselen. 

Dette er en svært alvorlig situasjon for etaten og en direkte trussel mot demokratiet», skriver 

forbundsleder Geir Krogh i Norges Politilederlag. 

 

Samfunnets trusselbilde er i stadig forandring, og vi må sikre vannforsyning, strøm, kritisk 

infrastruktur gjennom et godt planverk og samarbeid mellom offentlige etater. For eksempel har 

Oslo i dag kun én vannforsyningskilde – Maridalsvannet, og førti prosent av alt flytende drivstoff i 

Norge kommer fra Sjursøya, som er Norges største containerhavn og ligger svært nært annen kritisk 

infrastruktur og bebodde områder. I tillegg er det store mengder farlig gods som også kommer inn 

via Sydhavna. 

 

Klimaendringene gjør at samfunnet må sikre seg bedre. Men naturkatastrofer og ekstremvær er kun 

en liten del av utfordringene et samfunn må ha beredskap for. Terror, alvorlig kriminalitet og 

digitale angrep mot myndigheter, privatpersoner, infrastruktur, vannforsyninger er svært viktig å 

beskytte oss mot.Det er avgjørende at vi både forebygger og avdekker trusler og har planer for 

hvordan befolkningen skal beskyttes om alvorlige hendelser skjer. 

 

På bakgrunn av altfor mange sikkerhetsbrister i beredskapsapparatet vil Oslo Senterparti sikre byens 

befolkning trygghet gjennom søkelys og fokus på god beredskap fra offentlige myndigheter, som 

politi, DSB og andre involverte aktører som har sikkerhet og beredskap på agendaen. Det er ikke 

bare nødvendig å sikre sivilsamfunn og privatpersoner mot trusler og fare men en plikt samfunnet 

og myndighetene har ovenfor befolkningen. 
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Politihøyskolen til Stavern (Vestfold Sp) 
Vestfold og Telemark huser den utdanningsinstitusjonen som i flere år på rad har hatt de mest 

fornøyde studentene i hele landet; nemlig Politihøyskolens avdeling i Stavern. Det er en stopp i 

prosessen med å muligens flytte Politihøyskolens avdeling Oslo ut av hovedstaden.  

Vestfold Senterparti mener at en flytting av politihøyskolen avdeling Oslo til det allerede 

eksisterende studiestedet i Stavern , bør igangsettes snarest. Med et topp kompetent miljø, god 

plass, en svært velvillig vertskommune og en sentral rolle i beredskapsnettverket Blålysregionen, er 

politihøyskolen i Stavern svært godt egnet til å huse størsteparten av politiutdanningen i landet. 

 

12. Arbeidsliv, Arbeidsmarked og Næringsliv 

Et reelt arbeidsgiveransvar sikrer et seriøst arbeidsliv (Oslo Sp) 
  

Høyesterett har slått fast at norske arbeidsrettslover ikke er presise nok til å stoppe arbeidsgivere 

som ser seg tjent med å løpe fra arbeidsgiveransvaret sitt. I en dom fra 12. desember 2018 i saken 

mellom Norwegian Air Shuttle og fagforeningen Parat slår Høyesterett fast at arbeidsgivere har 

funnet nye måter å organisere virksomheten på som utfordrer arbeidsmiljølovens formål om å sikre 

trygge ansettelsesforhold. Høyesterett konkluderer derfor med at domstolene ikke lengre kan sikre 

arbeidsmiljølovens intensjoner. Det er opp til Stortinget som lovgiver å fortsatt sikre trygge 

ansettelsesforhold i Norge. 

Konkret gjelder høyesterettsdommen flyselskapet Norwegian som nå kan overføre 

arbeidsgiveransvaret for sine piloter og kabinansatte til et eget selskap innen Norwegiankonsernet. 

Dermed mister de ansatte både medbestemmelse, informasjonsrettigheter og viktige muligheter for 

å gjennomføre en reell tariffkamp innen flyselskapet. Blant annet kan streikebryteri bli legalisert 

ved at bedriften i en arbeidskonflikt fritt kan leie inn arbeidstakere fra andre selskaper og dermed i 

praksis frata sine arbeidstakere streikevåpenet. 

Dessverre er ikke flyselskapet Norwegian eneste konsern som benytter seg av smutthull i loven. I 

2010 overførte rederiet CG Rieber Shipping sine ansatte over i et eget crew-selskap samtidig som 

de fikk forsikringer om at arbeidssituasjonen ville være like trygg. Seks år etter la Rieber ned crew-

selskapet, 66 ansatte ble sagt opp. Begrunnelsen var at rederiet kun ville benytte seg av billigere 

innleid utenlandsk arbeidskraft.. 

I høst gikk 24 omsorgsarbeidere til sak mot helse- og omsorgsselskapet Aleris, nå kjent som Stendi, 

fordi selskapet lar dem jobbe som selvstendige konsulenter i stedet for å tilby fast ansettelse. 
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Konsekvensen for miljøarbeiderne er at de ikke får utbetalt overtid, sykelønn eller opparbeider seg 

pensjonsrettigheter. Derimot sparer Stendi-konsernet store summer i arbeidsgiveravgift til det 

offentlige. 

Om slik kortsiktig gevinsttenkning som disse tre sakene er eksempler på skulle bre om seg blant 

norske arbeidsgivere, er norsk arbeidsliv tilbake til 1920 -tallet hvor bitre og uforsonlige 

arbeidskonflikter kostet Norge dyrt. Lærdommen fra den gang skapte Hovedavtalen fra 1935 og 

Arbeidsmiljøloven fra 1977, et lov- og avtaleverk som la grunnlaget for samarbeid, tillit og 

arbeidsfred. Gevinsten for Norge ble et arbeidsliv enestående i internasjonal sammenheng med stor 

omstillingsevne, høy produktivitet og god inntjening. 

Årsmøtet i Oslo Senterparti mener Stortinget må sikre et seriøst arbeidsliv i Norge ved å følge 

Høyesteretts oppfordring om å forbedre arbeidsmiljøloven slik at arbeidstakere fortsatt sikres trygge 

ansettelsesforhold og at arbeidsgivere ikke lengre kan fraskrive seg arbeidsgiveransvaret sitt. 

 

Norge må vedta en menneskerettighetslov for næringslivet (Oslo Sp) 
  

Barnearbeid i gruver i Kongo. Slavelignende forhold på mursteinfabrikker i India. Lokalbefolkning 

Kambodsja som blir tvangsflyttet vekk fra jorda si fordi det skal bygges fabrikk på den. 

Miljøforkjempere i Brasil som blir drept fordi de protesterer mot vannforurensing og avskoging. 

Disse eksemplene har alle til felles at de er konsekvenser av næringslivsaktører som ikke er seg sitt 

samfunnsansvar bevist. 

De siste årene har flere land innført lovgivning som bidrar til at næringslivet får et mer lovregulert 

ansvar for menneskerettigheter og miljø i direkte i virksomheten og i leverandørkjeden. Dette 

inkluderer aktsomhetsloven i Frankrike og moderne slaveri-lovene i Storbritannia og Australia, samt 

initiativet for aktsomhetslov i Sveits. Vi mener Senterpartiet bør gå inn for en norsk 

menneskerettighetslov for næringslivet. 

Det er avgjørende at en menneskerettighetslov for næringslivet ivaretar alle menneskerettighetene – 

herunder retten til mat – og miljøhensyn. Videre må en slik lov både forplikte selskaper til å 

kartlegge og møte risiko gjennom tiltak som ivaretar menneskerettigheter og miljøhensyn 

kontinuerlig i sin virksomhet. Det er sterkt ønskelig med en slik aktsomhetslov som er både bred og 

dyp, noe som vil innebære at den ikke bare dekker en bredde av utfordringer, men som også 

innbefatter leverandørkjedene. 

En menneskerettighetslov for næringslivet vil sikre at selskap får like konkurransevilkår og 
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begrenser risikoen for et kappløp mot bunnen basert på mangelfulle aktsomhetsvurderinger. Derfor 

ønsker også næringslivsaktører tydeligere aktsomhetslovgivning. Næringslivet forholder seg 

allerede til FNs veiledende prinsipper for ansvarlig næringsliv (UNGP), og norske myndigheter har 

forpliktet oss til å følge disse. Det er fra næringslivets side ønskelig med en menneskerettighetslov 

basert på UNGP for økt forutsigbarhet og like konkurransevilkår. Så lenge det kun er veiledende 

prinsipper vil noen selskap gå under radaren, mens andre under lupen, noe som gir ulike 

konkurransevilkår. Et norsk lovverk vil gjøre det mulig å stille norske selskaper til ansvar på norsk 

jord.  

Blant menneskerettighetene er retten til mat, som står sentralt i Senterpartiets politikk. Senterpartiet 

tar mål av seg til å være en del av den globale matauken og bevaring av jorda. Av det følger logisk 

at man bidrar til at norske investeringer i utlandet ikke bidrar til å ødelegge miljøet eller jorda, 

derunder nedbygging av matjord eller dyrket mark eller forurensing av vann- og jordressurser. 

Oslo Senterparti vil at: 

·  Det nedsettes et utvalg for å utrede og foreslå en menneskerettighetslov for næringslivet 

· En slik lov må forplikte næringslivet til å avdekke og avverge menneskerettighetsbrudd fra egen 

og underleverandørers aktiviteter  

· Utvalget må ha bred representasjon fra fagmiljøer, nærings- og arbeidsliv og 

sivilsamfunnsorganisasjoner 

 

13. Div. Saker 

 

Agder senterparti krev at regjeringa greier ut ordningar for å jamne ut 
nettleiga. (Agder Sp) 

 

Ulike tariffar for nettleige gjev ulike straumutgifter. For privatkundar kan forskjellen vere fleire tusen kroner i 

året, for bedrifter fleire hundre tusen, alt etter kvar ein er lokalisert i landet. Dette kjem mellom anna av 

topografiske forhold, og kor mange kundar det blir pr meter nett. Dette kan slå ut slik at dei som bur nær 

inntil store kraftstasjonar, betaler høgre nettleige enn dei som bur sentralt og langt unna der 

kraftproduksjonen skjer. 

Norsk kraftproduksjon skjer i det vesentlege i distrikta. Kraftforbruket er størst i sentrale strok. Heile landet 

er på ulikt vis tatt i bruk til kraftproduskjon og distribusjon. 
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Nettleiga må ikkje vere til hinder for busetjing og næring der krafta vert produsert. Agder senterparti vil ha 

utjamna nettleige for heile landet. 

 

Saksbehandling (Nordland Sp) 

Med stor entusiasme og glede sitter vi år etter år og skriver forslag til resolusjoner som sendes til 

årsmøtet i Nordland Senterparti. Spenningen er stor om akkurat «våre» kommer med. Det samme 

om saker som blir tatt opp i fylkesstyremøter. Stor er gleden når vedtaket er fattet og saken «vår» 

sendes videre i systemet. 

 

Det er for tiden en viss frustrasjon blant medlemmene på Sør-Helgeland. Vi hadde en gjennomgang 

av hva som var foreslått fra regionen og hva som var kommet svar på. Vi har i alle år sendt inn 

forslag på uttalelser som har blitt vedtatt og i etterkant blitt plassert hos rette instans. Vi, som så 

mange andre, har brukt mange timer for å utforme gode innspill og spørsmål. Her kan nevnes 

innspill til endring av valgloven ang. fristilling av valgte representanter, vektlegging av «slengere» 

og beregningsgrunnlaget for tildeling av stipend til skoleungdom pluss mange flere. Vi så på disse 

innspill som viktige og var spendt på hva som kunne gjøres for å få til bedre ordninger. 

 

Nordland Senterparti synes det er for dårlig at det ikke svares på slike innspill fra lokallagene. Skal 

vi opprettholde aktiviteten i lokallagene må det påsees at svar blir  gitt innen rimelig tid. 

 

Senterpartiet inn mot 2020 (Hedmark Sp og Oppland Sp) 
Senterpartiet nasjonalt og i Hedmark og Oppland har vore og er tydelege motstandarar mot den 

sentraliseringa som dagens regjering legg til rette for og gjennomfører i stor grad.  

Regjeringa sin regionreform, mangel på samling av regional stat og fråskriving frå ansvar for ei 

demokratisk samfunnsutvikling byrjar å bli ei stor utfordring.  

 

Da fylkestinga i Hedmark og Oppland vedtok avtale om samanslåing mellom fylkeskommunane, 

mangla mange av brikkene som skulle på plass i eit større fylke. Vi vart lova fleire oppgåver og ei 

større samfunnsutviklarrolle dersom vi slo oss saman. Fleirtalet på Stortinget, som er 

regjeringspartia i dag, var tydelege på at dette skulle fylkeskommunane kome styrka ut av. Dette har 

ikkje dagens regjering levert på og vi må rydde opp i kaoset ved hjelp av ingenting.  
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Vi i Senterpartiet skal bruke dei 10 månadane som er att fram mot 01.01.2020 på å vere ei kraft mot 

at regionreforma skal lede til sentralisering av Hedmark og Oppland. Senterpartiet skal jobbe for ei 

fylkeskommune som blir utvikla og er tilstades i heile fylket, både bemanningsmessig og 

organisatorisk. Vi trur på desentralisering, framfor sentralisering. Vedtaket om at 15 arbeidsplassar 

består ved kjørekontoret i Folldalen viser med all tydelegheit at det er mogleg å ha 

fylkeskommunale tenester utanfor sentraladministrasjonen. Dette bør også fylgjast opp når det gjeld 

lokalisering av utøvande kulturarbeidarar, tilsette i Statens Veivesen og regional næringsutvikling til 

dømes.  

 

Vi i  Senterpartiet meiner at den økonomiske belastninga som regionreforma påfører 

fylkeskommunen er urovekkande. Vårt hovudansvar er vidaregåande opplæring, fylkesvegar og 

regional utvikling og må sikre at desse får dei investerings- og driftsmidla som skal til for å 

oppretthalde tilbod, utbygging og tiltak.  

 

Senterpartiet vil ta heile fylket i bruk. Fylkeskommunen si oppgåve er å mobilisere, koordinere, 

legge til rette og samhandle og da må vi vere til stades. Det er no mykje av organiseringa av det 

nye, store fylket skal gjerast og prioriteringar skal vedtakast. Senterpartiet i Hedmark og Oppland 

vil vere ei motkraft for at dette skal gjere at by og bygd i heile Innlandet skal bli styrka og ikkje 

svekka inn mot ei utfordrande framtid.  

 

 

Senterpartiet i Buskerud avviser Viken! (Buskerud Sp) 
 

Buskerud Senterparti mener tvangssammenslåingen av Buskerud med Akershus og Østfold vil føre 

til sentralisering av makt, tjenester, penger og mennesker. Buskerud Senterparti kommer derfor til å 

oppløse Viken og gjenopprette Buskerud som eget fylke ved første anledning.  

 

Etableringen av Viken vil føre til en massiv maktsentralisering uten sidestykke i norsk moderne 

historie. Innbyggere i hele Buskerud har i dag god mulighet til å påvirke politiske beslutninger. De 

har i tillegg mulighet til å bytte ut partier og mennesker med svekket tillit gjennom valg hvert fjerde 

år. I Viken vil kun de som bor i de mest folkerike områdene ha en relativ mulighet til dette.  

 

Å dele Norge inn i større regioner vil utelukkende føre til at enda færre mennesker vil styre over 
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enda flere. I dag har politikere i Buskerud god oversikt over hva som rører seg i fylket. De samme 

politikerne har i tillegg lokalkunnskap og engasjement for alle de 21 kommunene. I et fylke som 

strekker seg fra Hardangervidda til Svinesund, og gjennom 61 kommuner, vil alt dette smuldre opp. 

Etableringen av Viken vil føre til mindre politisk styring, og flere avgjørelser vil bli tatt av 

byråkrater. 

 

Viken vil svekke folkestyret betydelig. Avmakten til demokratiet og politikere vil øke, 

valgdeltagelsen vil gå ned og etterhvert undergrave legitimiteten til fylkeskommunen som 

folkevalgt og organisatorisk enhet. 

 

Buskerud Senterparti vil advare mot det sterke presset en så stor konstruksjon vil legge på 

kommunene om å slå seg sammen. Dette vil kunne svekke folkestyret ytterligere. 

 

Når fylkene blir større, blir menneskene mindre. Det blir enklere å nedlegge skoletilbud og 

tannklinikker når regionen skolen eller klinikken ligger i kun har en liten brøkdel av innbyggerne. 

Det blir mindre penger til veibygging i distriktene når kun flere skal dele på den samme potten. 

Viken vil derfor føre til en massiv nedleggelse og sentralisering av tjenester. Skal vi sikre levende 

lokalsamfunn og befolkningsvekst er vi avhengig av at folk føler seg sett, hørt og har et godt 

tjenestetilbud. 

 

I tillegg er Buskerud Senterparti imot Viken og for Buskerud av følgende grunner: 

Norge har aldri vært inndelt på denne måten på Østlandet. De tre fylkene er ikke noe naturlig 

fellesskap.  

Det er ingen sterke tilhengere av Viken utenom folkevalgte fra regjeringspartiene.   

Reformen har ikke folkelig støtte. Folk forstår ikke behovet og hvilke praktiske forhold i dagliglivet 

som blir bedre.  

Kvaliteten på folkevalgte beslutninger vil svekkes fordi det vil ikke være mulig å etablere felles 

debattfora f.eks. gjennom ett distriktskontor for NRK Radio.  

Reformen vil være kostnadsdrivende fordi det må etableres en større sentraladministrasjon for å 

koordinere den økende kompleksiteten.   

Reformen vil kreve flere folkevalgte i heltidsstillinger på bekostning av tjenester til innbyggerne.  

Manglende samsvar mellom stortingsvalgkretser og fylkesvalgkretsen vil skape konflikter og 

uryddige maktforhold.  

Reformen vil etablere enda en geografisk inndeling av offentlig virksomhet i vårt område. Dette vil 

svekke kvaliteten og innebære økt byråkrati.  
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Reformen vil innebære at frivillige lag og foreninger også må vurdere en slik geografisk inndeling. 

Det er unaturlig og kostnadsdrivende.   

Reformen er ikke fornuftig og vil ikke være noen varig løsning. Buskerud Senterparti vil derfor 

intensivere kampen for å oppløse Viken og gjenopprette Buskerud.  

 


