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HELE NORGE
Senterpartiet kjemper for å ta vare på og utvikle det Norge vi er så glade i.
Et Norge med små forskjeller og med levende lokalsamfunn over hele landet.

Lokalsamfunnene langs kysten vår, inne i fjordene
våre, i fjellregionene, eller inne i skogene har alle
noe til felles: De ble skapt av hardtarbeidende folk
som ville bruke naturressursene nær seg til å skape
seg og sin familie et bedre liv. Alle som dyrket eller
brøt opp ny jord, som reiste fiskevær eller bygget
kraftverk og industri, alle bidro de til å skape de
levende lokalsamfunnene som til sammen utgjør
dagens Norge. Disse vil Senterpartiet ta vare på. Fra
fiskeværene i Lofoten, til smelteverket i Rana, gården
på Tolga og sykehuset på Ullevål, gjøres det hver
dag arbeid som holder Norge gående.

nalt ansvar å bidra. Det er viktig for alle i Norge at vi
stopper gjengkriminaliteten fra å vokse i Oslo.
Kampen for å utvikle hele Norge er viktigere enn
noen gang. Presset for sentralisering har aldri vært
større. Høyre- og Frp-regjeringen har over flere år
sentralisert stadig mer av Norge. Lensmannskontorer er lagt ned. Ambulansetilbud er flyttet lenger
unna folk. Kommuner og fylker er slått sammen med
tvang. Både domstoler, skattekontor, Nav-kontor,
trafikkstasjoner og flere andre tjenester er enten blitt
nedlagt, eller trues med samme skjebne. Pendlere
har fått mer skatt og fly- og fergeprisene er økt.

Suksessen i den norske nasjonalstaten har vært vårt
samhold og folkestyre. Vårt ønske om at alle, uansett
hvor de bor i landet, skal kunne leve trygt og godt
der de er. Hvis ambulanseberedskapen svekkes i
Nord-Norge, er det et problem hele landet har et
ansvar for å løse. Skjer det en ulykke i Agder, er folk
over hele Norge opptatt av at det kommer hjelp. Om
arbeidsledigheten øker i Trøndelag, er det et nasjo-

SMÅ FORSKJELLER
Det Norge vi er så glade i er et Norge med små forskjeller. Små forskjeller mellom rik og fattig og bygd
og by. Om forskjellene øker, taper vi alle sammen. Vi
ser at Høyre og Frp i regjering, og Frp nå som støtteparti for Høyre, Venstre og KrF, har tatt stadig flere
grep som øker forskjellene, og som rammer arbeidsfolk i Norge. Ett område er skatte- og avgiftspolitik-
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Suksessen i den norske nasjonalstaten har vært vårt samhold og
folkestyre. Vårt ønske om at alle,
uansett hvor de bor i landet, skal
kunne leve trygt og godt der de er.

ken. Høyre og Frp har ført en bevisst politikk for å øke
avgiftene for vanlige folk. Faktisk ble avgiftene økt
med hele 6,3 mrd. kroner gjennom Høyre og Frps år
sammen i regjering. Bensin- og dieselavgiftene
ble økt mer på ett år enn den forrige regjeringen
gjorde i løpet av sine åtte år. Elavgiften har blitt økt til
et rekordhøyt nivå Tilsvarende har pendlerfradraget
blitt kuttet og brakketillegget fjernet.
Alle disse skatte- og avgiftsøkningene fra regjeringen har én ting til felles; de rammer konsekvent
arbeidsfolk med praktiske jobber og lav eller
middels inntekt. Regjeringen har derimot gitt store
skattelettelser til de aller rikeste. Ved å kombinere
skattekutt for de aller rikeste med økte avgifter for
vanlige folk, har regjeringen bidratt til større forskjeller og en stadig større sentralisering av penger til de
rikeste områdene i Norge.
Senterpartiet vil at folk som tjener lite skal få beholde
en større del av lønna si. Samtidig som de med høy
inntekt kan bidra noe mer til å finansiere fellesskapet.
Senterpartiets forslag vil gi redusert skatt for de som
tjener under 750 000 kroner i året. Vi foreslår også
å øke en rekke fradrag som kommer vanlige folk til
gode, blant annet pendlerfradraget, fiskerfradraget
og sjømannsfradraget.
I tillegg foreslår vi en rekke avgiftslettelser som
samlet utgjør en avgiftsreduksjon på 9,1 mrd. kroner
sammenlignet med regjeringens budsjettforslag.
Avgifter rammer de som tjener minst hardest, uten
å ta hensyn til lønnsnivå eller formue. Derfor foreslår
vi å senke matmomsen ned til svensk nivå, noe som
alene innebærer et avgiftskutt på 2,8 mrd. kroner. Vi
reduserer elavgiften med 500 mill. kroner. Vi reduserer avgiften på biodiesel, noe som både er god

Vi må hele tiden jobbe for
å skape fellesskap i Norge.
Trygve Slagsvold Vedum

miljøpolitikk og gir lavere bensin- og dieselpris, for
norske bilister. Vi tar bort flypassasjeravgiften, og
vi innfører en rekke andre avgiftslettelser som kan
bidra til økt verdiskaping og nye arbeidsplasser i hele
Norge. Senterpartiet mener du ikke skal straffes med
høyere avgifter bare fordi du bor utenfor de største
byene.
NASJONALT EIERSKAP OG KONTROLL
Norge er et langstrakt land. Som nasjon har vi håndtert både opp- og nedturer. Sammen har vi skapt
det Norge vi er så glade i. Vår styrke er at vi har stått
samlet. Utviklingen av Norge har vært et felleskapsprosjekt. Gjennom en inkluderende nasjonalstat har
vi klart å løfte hverandre.
Hva for et Norge ville vi hatt i dag om vi hadde solgt
ut våre fossefall? Om vi hadde latt EU ta kontroll over
norsk fisk? Hvilket land hadde vi hatt om vi lot kine-
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siske kapitaleiere kjøpe så mye norsk jord og skog
som de selv ønsket? Eller om vi lot amerikanske
selskaper ta kontroll over vår olje og gass?
Norge er i dag et av verdens beste land å leve
i. Dette skyldes ikke minst at vi har sikret nasjonal kontroll over våre egne naturressurser. Takket
være framsynte nasjonale strateger og modige og
hardtarbeidende norske arbeidsfolk, klarte vi å bruke
naturressursene til å bygge norsk industri og norske
arbeidsplasser.
De norske konsesjonslovene er noe av det aller stolteste ved norsk historie. De har sikret at hele folket
i Norge har fått glede av naturressursene, ikke bare
utenlandske kapitaleiere og en liten elite i vårt eget
land. Fra konsesjonslovene ble vedtatt i 1906 og
fram til i dag, har vi sikret nasjonalt eierskap til jorda,
skogen, fisken, fossefallene, olja og gassen i Norge.
Dette har lagt til rette for en verdensledende industri
og et aktivt jordbruk, skogbruk og fiske over hele
landet.
TRYGGHET I FELLESSKAPET I NORGE UNDER
KORONAPANDEMIEN
Koronapandemien har satt hele vårt samfunn på
prøve. Senterpartiet mener at regjeringens svar på
koronakrisen bærer preg av at den mangler en helhetlig plan for hvordan Norge skal berges gjennom
krisen. Krisepakkene som regjeringen har lagt fram
har kommet seint, vært for små og blitt avviklet for
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Senterpartiet mener at Norge trenger
en mer langsiktig plan for å ta oss
trygt gjennom krisen.
tidlig. Regjeringen har satt bedrifter, kommuner og
enkeltpersoner i en situasjon der de ikke har kunnet
planlegge framover, fordi de ikke har kunnet stole
på at fellesskapet ville stille opp dersom de skulle
trenge det også neste uke, måned eller år.
Senterpartiet mener at Norge trenger en mer langsiktig plan for å ta oss trygt gjennom krisen. Tiltakene som innføres må være kraftfulle nok til å hindre
pandemien i å spre seg, og finmasket nok til at ikke
arbeidsplasser, utdanning, omsorg, sosialt samvær
og verdiskaping tar unødig skade. I vårt forslag til
budsjett legger vi fram tiltak som vi vi mener er nødvendige for at vi sammen skal komme oss igjennom
den krevende tiden vi er inne i.
Det er mange som nå er i en svært vanskelig situasjon og føler en stor uro. En uro som skyldes en
situasjon de selv ikke bærer noe ansvar for. Senterpartiet er tydelige på at bedrifter som sliter på
grunn av pandemien skal få hjelp. Alle som frykter
for arbeidsplassen sin, skal vite at fellesskapet stiller
opp for dem. Tryggheten i fellesskapet er en av de
viktigste verdiene det norske samfunnet er bygd på.
Senterpartiet vil ta Norge ut av krisen – det gjør vi
best i fellesskap.

Hele Norge
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1. BEREDSKAP
Alle i Norge skal være trygge, uansett hvor de bor. Vi
må ha politi, ambulanser, brann- og redningstjeneste
og sivilforsvar i hele landet. Forsvaret må være stort
nok og godt nok rustet til å forsvare Norge. Folk skal
være trygge på at hjelpen kommer når de trenger
den, og at Norge kan forsvares både i krig og krise.
Senterpartiet mener at beredskapen i Norge i dag
ikke er god nok. Derfor presenterer vi en beredskapspakke på hele 4,2 mrd. kroner.
Senterpartiet mener at NATO fortsatt skal være en
bærebjelke i norsk forsvarspolitikk, men at Norge må
ta et større ansvar for å ha et robust nasjonalt forsvar.
Regjeringen har i flere år utsatt og nedprioritert helt
nødvendige grep og investeringer i Hæren, Sjøforsvaret og Heimevernet. Senterpartiet prioriterer derfor 1,1 mrd. kroner til å styrke disse forsvarsgrenene.
Vi foreslår å øke bevilgningene til Hæren med 800
mill. kroner for å bedre personellsituasjonen og sikre
raskere oppbygging av Brigade Nord, kjøpe stridsvogner, sørge for egen helikopterstøtte til Hæren og
for å starte oppbyggingen av et ledelseselement for
en ny Brigade Sør. Vi setter av 100 mill. kroner til å
styrke personellsituasjonen i Sjøforsvaret, som i dag
er for svak. Regjeringen har fjernet 5000 soldater fra
Heimevernet og lagt ned Sjøheimevernet. Senterpartiet legger inn midler til 5000 flere soldater i Heimevernet, innkjøp av våpen og personlig utrustning.
Gjennom regjeringens politireform har politiet blitt
sentralisert og forsvunnet ut av folks nærmiljø både
i by og bygd. Vi er avhengige av å ha et tilstedeværende og kompetent politi for å sikre tryggheten
til folk i hele landet. Det er avgjørende at saker blir
etterforsket og oppklart. Ellers vil tilliten til politi og
rettsvesen svekkes. Senterpartiet foreslår 540 mill.
kroner til styrking av politi- og påtalemyndighet.
Dette vil gjøre det mulig å opprette flere politistillin-
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ger, styrke påtalemyndigheten og starte et etterforskningsløft. Senterpartiet setter også av midler til å
bygge flere høysikkerhetsplasser i fengsler.
Koronapandemien gjør det nødvendig å ha grensekontroll. Grensekontroll er også viktig av andre
grunner. Før grensekontrollen ble innført var det
en økning i ulovlig import av våpen. Omfanget av
menneskesmugling og smugling av narkotika og
andre ulovlige stoffer, var urovekkende stort. Senterpartiet foreslår derfor å bevilge 70 mill. kroner ekstra
til nasjonal grensekontroll for å styrke politiets og
tolletatens innsats langs grensene.
Senterpartiet forslår 700 mill. kroner ekstra til lokalsykehus, ambulansetjeneste og fødetilbud i distrik-

Hele Norge

Alle i Norge skal være trygge,
uansett hvor de bor. Vi må ha politi,
ambulanser, brann- og rednings-tjeneste
og sivilforsvar i hele landet.

BEREDSKAP
I HELE NORGE
ET STERKT FORSVAR

+ 800 mill. kroner
til Hæren

+ 200 mill. kroner
til Heimevernet

HJELP NÅR DU TRENGER DET

+ 540 mill. kroner

til politi og påtalemyndighet

+ 700 mill. kroner

mer til lokalsykehus, ambulansetjeneste
og fødetilbud i distriktene

TRYGGHET I HVERDAGEN

+ 400 mill. kroner

mer til flom- og skredforebygging
tene. I tillegg foreslår vi en betydelig økning i kommunebudsjettene som kan gi grunnlag for styrket
brannberedskap i hele landet.
Senterpartiet mener at matsikkerhet er en av bærebjelkene i samfunnsberedskapen, og foreslår å sette
av 50 mill. kroner til å etablere beredskapslager for
matkorn, 15 mill. kroner til å styrke matforsyningsberedskapen, samt 24 mill. kroner til bekjempelse av
antibiotikaresistens innen matproduksjon og humanhelse.

+ 50 mill. kroner
til beredskapslagring
av mat- og såkorn

+ 30 mill. kroner

til nasjonal produksjon av
legemidler og vaksiner
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2. TJENESTER NÆR FOLK
Senterpartiets politiske prosjekt er å skape et
samfunn med små forskjeller, både geografisk og
sosialt. I vårt budsjettalternativ foreslår vi en rekke
distriktssatsinger. Senterpartiet mener at tilbudene i
velferdsstaten ikke skal være forbeholdt de som bor
i de mest folketette og velstående områdene, men
at også de som bor i distriktene og mindre velstående bydeler har rett til å ha gode helsetjenester,
et tilstedeværende politi, sykehjem, barnehager,
høyere utdanning og offentlige kontorer nært der
de bor. Senterpartiets alternative budsjett har derfor
en klar distrikts- og nærmiljøprofil. Vi foreslår tiltak
for desentralisering innenfor en rekke områder som
transport, helse, næring og justis.
Senterpartiet mener det er behov for en statlig satsing i distriktskommunene for å skape arbeidsplasser og bidra til tilflytting. I budsjettet for 2021 legger
Senterpartiet inn mer midler til desentralisert høyere
utdanning og bygdevekstavtaler. Bygdevekstavtaler skal være en lokalt tilpasset satsing på utvalgte
områder som har behov for tilflytting og flere arbeidsplasser. Senterpartiet foreslår også en betydelig satsing på utbygging av bredbånd i de delene av
landet hvor det ikke er kommersielt lønnsomt.
For å motvirke regjeringens sentraliserende politikk,
foreslår Senterpartiet en kraftig økning i midlene til
kommunene og fylkeskommunene på henholdsvis 3
og 1,6 mrd. kroner. Hovedsakelig vil disse midlene gå
til å bedre velferdstilbudet over hele landet. Senterpartiet vil fjerne regjeringens økonomiske straff av
kommuner som har valgt å bestå som selvstendige
kommuner, selv om de er små. Vi foreslår også å øke
de regionale utviklingsmidlene med 250 mill. kroner
og setter av 1,5 mrd. kroner til utbedring og vedlikehold av fylkesveier.
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Senterpartiet mener at det lokale helsevesenet må
styrkes. Fastlegeordningen er grunnmuren i kommunehelsetjenesten. Til tross for at krisen i fastlegeordningen har blitt verre, gjør ikke regjeringen
nødvendige grep. Både små og store kommuner
sliter med å rekruttere nok fastleger. Derfor setter
Senterpartiet av midler til å ansette 400 flere fastleger i kommunene. Senterpartiet mener folkevalgte
som kjenner forholdene i sin egen kommune er best
egnet til å ta beslutninger som angår egne innbyggere. Derfor foreslår vi å avvikle ordningen med
statlig finansiering av eldreomsorgen og heller gi
pengene til kommunene.

Hele Norge

For å motvirke regjeringens
sentraliserende politikk foreslår Senterpartiet blant annet en kraftig økning i
midlene til kommunene.

TJENESTER
NÆR FOLK
KOMMUNER SOM
ER DER FOR FOLK

+ 3 mrd. kroner
mer til kommunene

+ 1,6 mrd. kroner
mer til fylkene

Avvikle forsøksordning

med statlig finansiering av eldreomsorgen

400 flere
fastlegestillinger
NÆRINGSUTVIKLING OG VEKST

Etablere bygdevekstavtaler
Øke regionale
utviklingsmidler
Mer desentralisert utdanning
og satsing på fagskoler og yrkesfag

KNYTTE NORGE TETTERE SAMMEN

Sikre bredbånd til alle.
Økt satsing på fylkesvei
Øke pendlerfradraget
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3. NORSKE INTERESSER
OG ARBEIDSPLASSER
Senterpartiet mener at norsk utenrikspolitikk skal ta
utgangspunkt i norske interesser og norske arbeidsplasser. Beslutninger om norske naturressurser,
norske arbeidsplasser og fordeling av velstanden,
vår skal tas i Norge, av norske folkevalgte. Derfor
er Senterpartiet imot norsk medlemskap i EU og at
Norge skal gi fra seg stadig mer makt til EØS. Senterpartiet har kjempet imot at EU får makt over det
norske finansmarkedet, at ACER får makt til å kunne
gripe inn i norsk energipolitikk og at Norge må overlate til EU å bestemme hvor mye skog det skal være
lov til å hogge i Norge.

Koronapandemien har rammet mange deler av norsk
næringsliv hardt og mange arbeidsplasser står i fare.
I Norge er det tradisjon for at fellesskapet stiller opp
når enkeltmennesker eller enkelte næringer trenger det. Det er vår styrke som samfunn og noe av
det som gjør at fellesskapet står så sterkt i Norge.
Senterpartiet mener at vi trenger et kraftig løft for
næringer, arbeidsplasser og folk som står i en vanskelig situasjon som følge av koronapandemien. Vi
foreslår derfor å bruke 32,4 mrd. kroner på en koronapakke som blant annet skal gå til tiltak for aktivitet
og omstilling, til å kompensere blant annet reiselivet,
kulturlivet og maritim sektor, til å sikre bedre ordninger til de som er permitterte og mottar dagpenger,
og gi målrettede avgiftslettelser til næringer i krise.
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Det sterke fellesskapet vi har i Norge er bygget på
at det er små forskjeller mellom folk. Under Solberg-regjeringen har forskjellene økt og mye av
skattekuttene har gått til de som har mest fra før.
Senterpartiet foreslår skatteendringer for å jevne ut
de sosiale og geografiske forskjellene som regjeringen har forsterket. En gjennomsnittlig lønnsmottaker
vil med Senterpartiets skatteforslag få en skattelette på ca. 2400 kroner. Samtidig er vi opptatt av å
sikre gode arbeidsplasser i hele landet. Lønns- og
arbeidsvilkår for store grupper er under stadig press
som følge av ukontrollert arbeidsinnvandring og
reglene i EØS-avtalen. Vi foreslår derfor 287,5 mill.
kroner på forsterket innsats mot arbeidskriminalitet
og sosial dumping, herunder øker vi fagforeningsfradraget til 4700 kroner. Samtidig foreslår vi å oppheve
en ordning som gir utenlandske arbeidstakere lavere
skatt enn nordmenn for å gjøre den samme jobben.
Senterpartiet ønsker å tilrettelegge for et rikt, mangfoldig og vekstkraftig næringsliv. For å styrke norske arbeidsplasser, foreslår Senterpartiet en rekke
skatte- og avgiftslettelser. Blant annet foreslår vi å
redusere matmomsen til svensk nivå for å beholde
viktige arbeidsplasser i landbruket, matindustrien og

Hele Norge

Beslutninger om norske naturressurser, norske arbeidsplasser og
fordeling av velstanden, vår skal tas
i Norge, av norske folkevalgte.

NORSKE INTERESSER
OG ARBEIDSPLASSER
LØNNSOMT ARBEID TIL ALLE

Skattelette

varehandelen i Norge. Regjeringens såkalte næringsnøytrale politikk er feilslått og har ikke bidratt til
å skape nye arbeidsplasser. Typiske distriktsnæringer
som landbruket, transportnæringen og fiskerinæringen har i denne regjeringsperioden opplevd målrettede skatteskjerpelser. Vi vil gi disse viktige distriktsnæringene skatte- og avgiftslettelser, blant annet
gjennom å redusere den lave momssatsen fra 12 til
6 prosent for å bedre situasjonen for transport- og
reiselivsnæringen.
Senterpartiet mener nøkkelen til en vellykket næringspolitikk er å utnytte de rike naturressursene
våre på en bærekraftig og effektiv måte. Aktivt skogbruk er en avgjørende del av klimaløsningen og gir
grunnlag for verdiskaping i hele landet. Senterpartiet
presenterer derfor i vårt budsjettforslag en pakke på
110 mill. kroner for økt skogplanting og mer midler
til klimatiltak i skogen. Samtidig setter vi av 100 mill.
kroner til skogsbilveier og tømmerkaier for å skape
enda flere arbeidsplasser av norsk skog. Vi prioriterer
300 mill. kroner til investeringsmidler i landbruket.
For å styrke fiskeri- og sjøfartsnæringene, foreslår
vi 300 mill. kroner til havner og farleder og 100 mill.
kroner til en ny kapitalordning for fiskeindustrien i
Nord-Troms og Finnmark. For å sikre at norske sjøfolk skal ha like konkurransedyktige lønninger som
utenlandske, setter vi av over 690 mill. kroner for å
oppheve taket i nettolønnsordningen og å utvide
ordningen til alle typer sjøfolk.

til folk med vanlige inntekter

500 nye
VTA-arbeidsplasser
(varig tilrettelagt arbeid)

Fjerne næringsfiendtlige avgifter
ORGANISERT ARBEIDSLIV

Bekjempe
arbeidslivskriminalitet
Styrke fagforeningene
Fjerne skatterabatt
for utenlandske arbeidstakere

NATURRESSURSER TIL VERDISKAPING OG MILJØLØSNINGER

Stoppe eksportkabler
for strøm
Bruke skogen
som klimaløsning
Redusert avgift
på biodrivstoff
For en helhetlig oversikt over
Senterpartiets koronapakke,
se side 14-15.
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«Koronapakke»
«Koronapakke»
Tiltak
FORSTERKEDE OG FORLENGEDE KOMPENSASJONSORDNINGER
Gjeninnføre ferietillegget til dagpenger
Videreføre forhøyede satser og særskilte regler dagpenger til 1. juli for permitterte
Herav:
Forhøyet sats til 80 % opp til 3G frem til 1. juli
Oppheve 3 ventedager ved permittering
Videreføre særskilte dagpengeordninger for lærlinger
Videreføre redusert krav til tapt arbeidstid
Videreføre nedsatt krav til minsteinntekt
Rom til forlengelse av maksimal permitteringsperiode
Forhøyet sats for dagpenger til 80 % opp til 3G for arbeidsledige
Redusert arbeidsgiverperiode I ved permittering til 5 dager
(med statlig lønnsstøtte for dag 6 til dag 10)
Utvide maksimal periode for mottak av dagpenger
Utsette arbeidsgiverperiode II til 1. mars
Videreføre komp.ordn. selvstendig næringsdrivende og frilansere på 80 % til 1. juli
Forlenge redusert arbeidsgiverperiode på 3 dager ved koronasykefravær for
arbeidstakere (til 1. juli)
Forlenge sykepenger for selvstendige næringsdrivende og frilansere fra fjerde dag
(til 1. juli)
Utvide maksimal periode for mottak av arbeidsavklaringspenger som arbeidssøker
Styrke momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner
Videreføre kompensasjonsordning for arrangører og underleverandører
Krisepakke til mediene
Herav:
Forsterket støtte til lokalavisene
Tilskudd til lokale lyd- og bildemedier - tilskuddet til lokalradio
Gjeninnføre og forbedre kompensasjonsordning for lovpålagt vedlikehold
Utvide kompensasjonsordning for publikumsåpne arrangementer – (inkl. lukkede arr.)
Forlenge og endre kompensasjonsordning for bedrifter - varighet til 1. juli
Inkludering av flyselskap i den brede kompensasjonsordningen (1. sept. - 1. juli)
Gjeninnføre statlig tilskudd til ikke-statlige flyplasser
Totalt til forsterkede og forlengede kompensasjonsordninger
AVGIFTSLETTELSER RELATERT TIL COVID-19
Redusere matmoms til svensk nivå - fra 15 % til 12 % fra 1. april
Redusere merverdiavgiftens lave sats fra 12 til 6 prosent (transport, overnatting mv.)
Fritak for flypassasjeravgift ut 2021
Fritak flyselskaper og passasjerer for sikkerhetskontrollgebyr (securityavgift) til 1. juli
Totalt til avgiftslettelser relatert til Covid-19
FONDSAVSETNINGER OG GARANTIER (under streken)
Husbanken - øke lånerammen med 5 mrd. kroner
n
Etablere et grønt investeringsselskap (startkapital)
Øke kapitalinnskuddet Nysnø
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Mill. kroner

Dep.

3400 ASD
1292 ASD
705
175
7
205
115
85
120 ASD
100 ASD
800 ASD
1 ASD
665 ASD
925 ASD
75 ASD
150
350
300
60

ASD
KUD
KUD
KUD

30
10
100
300
5000
3000
35
16 683

KUD
NFD
NFD
NFD
NFD
SD

-2800
-1530
-1515
-270
6115

Skatt
Skatt
Skatt
SD

350 KMD
10 000 NFD
300 NFD

Hele Norge

Tiltak
TILTAK FOR AKTIVITET OG OMSTILLING
Investeringer for å styrke forsvarsevnen som samtidig bidrar til aktivitet i Norge
Herav:
Hærens behov for mer kampluftvern - NASAMS oppgraderes
Bygging av minerydderfartøy
Joint strike missile
Naval strike missile
Ny artilleriammunisjon og fylle opp beredskapsbeholdninger
Objektsikring i Forsvaret - tiltakspakke
Vedlikehold på Sjøforsvaret og Kystvaktens fartøyer
Tekniske oppgraderinger bergepanser og ingeniørpanservogn
Tilskuddsordning sykehjem grunnet covid-19 (smittefrie innganger, besøksrom mm.)
Bygge 3000 nye studentboliger - dvs. 1350 flere enn regjeringens forslag
Regionale forskningsfond
Styrke Energifondet
Aktivitetsstimulerende midler kommunene
Aktivitetsstimulerende pakke fylkene - fylkesvei
Satse på fylkesveiene (under fylkesrammen)
Øke tilskuddet til bredbåndsutbygging
Økte midler til bedriftsintern opplæring (BIO-midler)
Omstillingsmidler til kommuner særlig hardt rammet av covid-19
Verdiskapingstiltak for skogbruket (skogsbilveier og tømmerkaier)
Videreføre krisepakken for skogbruket inn i 2021
Tilføre penger til IBU-ordningen - investeringsvirkemidler
Oppheve taket for nettolønnsordningen og utvide til alle segment
Forskningsprosjekter i industrien
Styrke kondemnerings- og innovasjonslåneordningen
Styrke Bioøkonomiordningen
Styrke Miljøteknologiordningen
Innovasjon Norge - kapitalordning for fiskeindustri i Nord-Troms/Finnmark
Forsterket støtte til omstillingsordningen for reiselivet (inkl. eventbransjen)
Satsing på nasjonal produksjon av legemidler/vaksiner. Forprosjekt.
Styrke markedsføringen av Norge som feriemål
Kondemneringsordning for offshorefartøy i Norge som aktivitetsfremmende tiltak
Innføre en ordning for å forsere ombyggingen av offshorefartøyer til lavutslippsfartøy
Øke midler til flom- og skredforebygging
CCS Oslo Fortum Varme - sikre fremdrift og beholde kompetanse i prosjektet
Økt kjøp av flyruter
Riksveisatsinger på viktige transportkorridorer, inkludert fjerning av flaskehalser
Økt satsing på skredsikring riksveier
Dekke inn etterslepet i bruprogrammet - tømmertransport
Gi tilskudd til bygging av pendlerparkering
Nye investeringer på jernbanen
Satse på havner (bl.a. fiskerihavner) og farledstiltak
Totalt til tiltak for aktivitet og omstilling
Sum kompensasjonsordninger, avgiftslettelser og tiltak for aktivitet og omstilling

Mill. kroner Dep.
980 FD
100
500
60
100
50
40
80
50
200
92
20
50
2000
500
1000
236
250
100
100
30
300
693
30
50
50
50
100
200
30
10
75
400
300
30
310
600
100
50
30
330
300
9596

HOD
KD
KD
KLD
KMD
KMD
KMD
KMD
KMD
KMD
LMD
LMD
LMD
NFD
NFD
NFD
NFD
NFD
NFD
NFD
NFD
NFD
NFD
NFD
OED
OED
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD

32 394
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Nøkkeltall
–– tilsvarer
NØKKELTALL
Nøkkeltall
tilsvarer side
side 14
14 ii fjor
fjor –– oppdatert
oppdatert 23.11
23.11 –– kl.
kl. 16.00
16.00
Totalt
Totalt

Departementene
Departementene

Skatter
Skatter og
og avgifter
avgifter

90
90 910
910

56
56 855
855
Satsinger
Satsinger

34
34 054
054

Innsparinger
Innsparinger

Departementene
Departementene

26
26 219
219

41
41 537
537
Lettelser
Lettelser

15
15 318
318

Skjerpelser
Skjerpelser

Skatter
Skatter og
og avgifter
avgifter

-2
-2 752
752

18
18 403
403

15
15 651
651

Omprioriteringer
Omprioriteringer
Statens
Statens utgifter
utgifter
Statens
Statens inntekter
inntekter

Endring
Endring
Endring
Endring

Alle
Alle tall
tall ii millioner
millioner kroner.
kroner. Tallene
Tallene over
over er
er bokførte
bokførte verdier
verdier sammenlignet
sammenlignet med
med regjeringens
regjeringens forslag
forslag for
for 2021.
2021.

Nøkkeltall
skatt
og
Nøkkeltall
skattSKATT
og avgift
avgift
NØKKELTALL
OG AVGIFT
u
u STABILT
STABILT SKATTENIVÅ
SKATTENIVÅ MED
MED BEDRE
BEDRE GEOGRAFISK
GEOGRAFISK PROFIL
PROFIL

Endringer
Endringer ifht.
ifht. 2020*
2020*
Endringer
Endringer ifht.
ifht. Regjeringens
Regjeringens forslag
forslag for
for 2021
2021
.

Bokført
Bokført

-- 1,3
1,3 mrd.
mrd.
-- 2,8
2,8 mrd.
mrd.

Påløpt
Påløpt

-- 3,0
3,0 mrd.
mrd.
-- 5,8
5,8 mrd.
mrd.

*Regjeringen
*Regjeringen gir
gir ii sitt
sitt budsjettforslag
budsjettforslag inntrykk
inntrykk av
av at
at man
man foreslår
foreslår netto
netto skatteskatte- og
og avgiftslettelser
avgiftslettelser fra
fra 2020
2020 på
på
-1,8
mrd.
kr
bokført
og
-2,6
mrd.
kr
påløpt.
I
praksis
vil
imidlertid
en
rekke
virksomheter
få
økte
avgifter
-1,8 mrd. kr bokført og -2,6 mrd. kr påløpt. I praksis vil imidlertid en rekke virksomheter få økte avgifter og
og skatt
skatt
fra
fra nyttår
nyttår som
som følge
følge av
av at
at fritak
fritak for
for flypassasjeravgift,
flypassasjeravgift, lav
lav momssats
momssats på
på 6
6 prosent,
prosent, startavskrivninger
startavskrivninger på
på 10
10
prosent
og
fritak
for
CO2-avgift
for
naturgass
og
LPG
til
kjemisk
reduksjon
eller
elektrolyse
mv.
ikke
videreføres.
prosent og fritak for CO2-avgift for naturgass og LPG til kjemisk reduksjon eller elektrolyse mv. ikke videreføres.
II sum
sum innebærer
innebærer dette
dette skatteskatte- og
og avgiftsskjerpelser
avgiftsskjerpelser på
på 3,3
3,3 mrd.
mrd. kr.
kr. bokført
bokført og
og 5,4
5,4 mrd.
mrd. kr.
kr. påløpt.
påløpt. Senterpartiet
Senterpartiet
går
imot
alle
disse
skatteog
avgiftsskjerpelsene
for
folk
og
næringsliv
i
en
krevende
tid
og
går imot alle disse skatte- og avgiftsskjerpelsene for folk og næringsliv i en krevende tid og foreslår
foreslår åå videreføre
videreføre
gjeldende
skatteog
avgiftsnivå
fra
2020
med
noe
lettelse
på
-1,3
mrd.
kr.
bokført
og
-3,0
mrd.
kr.
påløpt.
gjeldende skatte- og avgiftsnivå fra 2020 med noe lettelse på -1,3 mrd. kr. bokført og -3,0 mrd. kr. påløpt.
.

u
u SENTERPARTIET
SENTERPARTIET VIL
VIL OMFORDELE
OMFORDELE FRA
FRA DE
DE RIKESTE
RIKESTE TIL
TIL FOLK
FOLK FLEST
FLEST
Folk
Folk flest
flest får
får skattelette
skattelette
(inntektsgruppene
(inntektsgruppene opp
opp til
til 750
750 000
000 kroner)
kroner)

Endring
Endring inntektsskatt
inntektsskatt

Endring
Endring skatt
skatt
(inkl.
(inkl. formuesskatt)
formuesskatt)

-2203
-2203 kr
kr

-1999
-1999 kr
kr

Endring
Endring inntektsskatt
inntektsskatt

Endring
Endring skatt
skatt
(inkl.
(inkl. formuesskatt)
formuesskatt)

34
34 323
323 kr
kr

54
54 327
327 kr
kr

Inntekt:
Inntekt: 500
500 000-599
000-599 999
999
De
De rikeste
rikeste må
må betale
betale mer
mer

Inntekt:
Inntekt: 2-3
2-3 mill.
mill.

u
u SENTERPARTIET
SENTERPARTIET VIL
VIL REDUSERE
REDUSERE AVGIFTENE
AVGIFTENE

Avgifter
Avgifter
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-9,1
-9,1 mrd.
mrd. kroner
kroner

Regjeringen
Regjeringen har
har økt
økt avgifter
avgifter som
som rammer
rammer folk
folk og
og
næringsliv med
med 6,7
6,7 milliarder
milliarder kroner.
kroner. Senterpartiet
Senterpartiet
næringsliv
foreslår åå redusere
redusere og
og fjerne
fjerne en
en rekke
rekke avgifter.
foreslår
avgifter.

Hele Norge

SKATTELETTE FOR FOLK FLEST
Tabell. Skattelette
medSenterpartiet
Senterpartieti forhold
i forhold
regjeringens
opplegg
2021.
TABELL.
Skattelette med
til til
regjeringens
opplegg
forfor
2021.
Kort fortalt: Gjennomsnittsarbeideren vil tjene ca. 590 000 kr i 2021 og vil oppnå en skattelettelse på ca.
2400 kr med Senterpartiets opplegg jamført med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021.

Bruttoinntektsintervall
inkl. skattefrie ytelser

Antall

Gj.snittlig
bruttoinnt.

Endring i
inntektsskatt

Skatt

0 - 149 999 kr

Kroner per Kroner per
Kroner per person
person
person
512 102
58 417
2 985
-32

150 000 - 199 999 kr

183 426

174 732

10 984

200 000 - 249 999 kr

293 907

224 571

250 000 - 299 999 kr

322 454

300 000 - 349 999 kr

Endring i skatt

Herav endr.
formuesk.

313

Kroner per
person
345

-174

-33

141

17 371

-270

-224

46

274 951

34 356

-490

-461

29

361 801

324 523

52 970

-736

-708

28

350 000 - 399 999 kr

329 149

374 665

70 612

-1 015

-904

111

400 000 - 449 999 kr

324 740

424 980

88 734

-1 366

-1 203

163

450 000 - 499 999 kr

310 872

474 453

105 919

-1 741

-1 579

162

500 000 - 599 999 kr

546 993

548 242

130 264

-2 203

-1 999

204

600 000 - 749 999 kr

539 300

666 448

171 501

-2 396

-1 897

499

750 000 - 999 999 kr

366 057

853 011

248 230

1 240

2 433

1 193

1 000 000 - 1 999 999 kr

257 282

1 286 884

435 750

12 863

16 774

3 911

2 000 000 - 2 999 999 kr

25 531

2 372 507

893 467

34 323

54 327

20 004

3 000 000 kr og over

15 429

5 928 497

2 287 352

123 464

258 122

134 658

Personer

Kroner per person
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HOVEDSATSNINGER
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KOMMUNE- OG
DISTRIKTSPOLITIKK
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GODE TJENESTER
NÆR FOLK
Senterpartiet prioriterer å bruke penger på det som betyr noe for folk i hverdagen.
Vi vil sørge for at barn og unge har en trygg og lærerik hverdag i barnehagen og
på skolen, at eldre kan leve et aktivt liv og få en verdig omsorg mot slutten av livet.
Vi setter det viktigste først; tjenester til innbyggerne og trygghet for folk i hele landet.
Senterpartiet mener en aktiv distriktspolitikk er en investering i levende lokalsamfunn,
vekst og verdiskaping i hele landet. Derfor foreslår Senterpartiet bygdevekstavtaler,
1,5 mrd. kroner mer til vedlikehold av fylkesveier og å øke inntektene til
kommunene og fylkeskommunene.

og foreslås brukt til aktivitetsfremmende tiltak. Kommunesektoren har en nøkkelrolle i å opprettholde
aktivitet for å unngå økt arbeidsledighet og ytterligere økonomisk nedgang i forbindelse med koronapandemien. Prosjekter igangsatt av kommunene
er viktig både for sysselsetting i særlig bygg- og
anleggsbransjen, men også for å styrke tjenestetilbudet nært folk i hele landet. Senterpartiet foreslår
derfor å bevilge 2 mrd. kroner til kommunene til
aktivitetsfremmende tiltak

Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra.
Gjennom et sterkt lokaldemokrati kan folk best påvirke sin egen hverdag. Makt og innflytelse må være
fordelt mellom ulike deler av landet for å sikre et
aktivt folkestyre.
KOMMUNENE HAR EN NØKKELROLLE I Å HOLDE
HJULENE I GANG UNDER KORONAPANDEMIEN
Senterpartiet foreslår en betydelig ekstrabevilgning
til kommunene og fylkeskommunene som følge av
koronapandemien. Midlene kommer i tillegg til den
øvrige styrkingen av kommune- og fylkesøkonomien,
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I tillegg til de 2 mrd. kronene til kommunene, foreslår
Senterpartiet en ekstrabevilgning på 500 mill. kroner
til fylkeskommunene, med en aktivitetsstimulerende
pakke målrettet til fylkesveiprosjekter. Dette vil sette
fylkeskommunene i stand til å følge opp 70 konkrete
vedlikeholdsprosjekter på fylkesvei som de i høst
har meldt om at de er klare til å igangsette. Disse
midlene foreslås i tillegg til den milliarden Senterpartiet også i år foreslår i sitt alternative budsjett for
å oppruste fylkesveiene, og kan benyttes til både
vedlikehold og nybygg av vei, samt til tiltak for rasog skredsikring på fylkesvei.
En vesentlig forutsetning for at midlene skal få den
ønskede effekten, og skape mer aktivitet i kommuner
og næringsliv, er at kommune- og fylkeskommune-

Kommune- og distriktspolitikk

I tillegg til de 2 mrd. kronene til
aktivitetsfremmende tiltak i kommunene, foreslår Senterpartiet en
ekstrabevilgning på 500 mill. kroner til
fylkeskommunene, med en aktivitetsstimulerende pakke målrettet til
fylkesveiprosjekter.

Viktigste prioriteringer
3 mrd. kroner
til kommunene

+ 1,6 mrd. kroner
til fylkene

+ 3,3 mrd. kroner

LIVET LEVES LOKALT
Det er kommuner og fylkeskommuner som sørger
for de grunnleggende velferdstjenestene til innbyggerne. Med regjeringens budsjettforslag for 2021
underfinansieres kommunene og fylkeskommunene.
Overføringene til kommunene øker noe, men utgiftene øker mer. Regjeringen binder pengene opp i
statlige satsinger, kommunenes inntektsmuligheter
strammes inn og økte utgifter kompenseres ikke.
Kommunene må ta en stadig større del av regningen
for tjenester til innbyggere med et stort pleiebehov.
Dette har alene påført kommunene økte utgifter på
ca. 1,4 mrd. kroner de siste seks årene. Staten har
også pålagt kommunene rigide normer for bemanning i barnehagene uten at kommunene har
fått dekket alle kostnader til å betale for oppgaven.
Konsekvensen av dette er at kommunene må kutte
i tjenestene til barn og eldre, utsette å vedlikeholde skolen, eller å tette hullene i veien. Det blir kutt i
tjenestene til folk flest.
I Senterpartiets alternative budsjettforslag prioriterer vi å styrke kommunenes og fylkeskommunenes
inntekter og sette dem i stand til å gi gode tjenester,
også i årene fremover. Midlene vil styrke grunnleggende tjenester nær folk og gi kommunene muligheter til å gjøre viktige lokale prioriteringer. Gjennom
økt rammetilskudd til kommunene og etablering av
bygdevekstavtaler, vil Senterpartiet sørge for en be-

aktivitetsfremmende tiltak
i kommuner og fylker

+ 100 mill. kroner
til oppstart av arbeid
med bygdevekstavtaler

© Eirill DeLonge

økonomien i utgangspunktet styrkes sammenlignet
med regjeringens opplegg - det prioriterer Senterpartiet i vårt alternative statsbudsjett. I tillegg er vi
opptatt av at kommunene må kunne være trygge på
at koronarelaterte kostnader skal dekkes av staten.

Heidi Greni
(Sør-Trøndelag)
Kommunal- og
forvaltningskomiteen

Willfred Nordlund
(Nordland)
Kommunal- og
forvaltningskomiteen

Med regjeringens budsjettforslag
for 2021 underfinansieres kommunene
og fylkeskommunene. Overføringene
til kommunene øker noe, men
utgiftene øker mer.
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tydelig satsing på kommuneøkonomien og næringsutvikling i flere deler av landet.
Velfungerende veier, et godt båt- og ferjetilbud
og øvrig kollektivtilbud, er avgjørende for at næringslivet skal lykkes, og for at folk skal kunne reise
trygt og effektivt. Senterpartiet prioriterer derfor en
betydelig satsing på opprustning av fylkesveier og
ras- og skredsikring.
Rekordmange kommuner innførte eiendomsskatt i
den perioden Frp satt med finansministeren. Regjeringens politikk har en stor del av skylden for dette.
Når kommunene ikke har fått tilstrekkelige statlige
overføringer til å dekke sine utgifter, har resultatet
vært at regningen veltes over på innbyggerne. Den
beste måten å få bort eiendomsskatt på er derfor å
øke overføringene til kommunene.
URETTFERDIG FORDELING AV INNTEKTER
Kostnadsnøklene i inntektssystemet, det vil si kriteriene for fordeling av tilskudd, ble endret i 2015 for
fylkeskommunene og i 2017 for kommunene. Regjeringen endret inntektssystemet for kommunene
blant annet for å presse fram kommunesammenslåinger. Endringene førte til store omfordelinger som
særlig rammet distriktene og mindre og mellomstore
kommuner. Senterpartiet har gått imot endringene i
kostnadsnøklene fordi kriteriene er dårlig utredet og
gir store og uheldige omfordelingseffekter, og det
har fratatt kommunene mulighetene til å tilby likeverdige tjenester uavhengig av kommunestørrelse.

Velfungerende veier, et godt båtog ferjetilbud og øvrig kollektivtilbud,
er avgjørende for at næringslivet
skal lykkes, og for at folk skal kunne
reise trygt og effektivt. Senterpartiet
prioriterer derfor en betydelig satsing
på opprustning av fylkesveier og
ras- og skredsikring.
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Etter forslag fra Senterpartiet, vedtok Stortinget
i desember 2017 at inntektssystemet skal sikre
kommunene muligheter til å utvikle likeverdige
velferdstjenester til innbyggerne og ikke brukes
som element i videreføring av kommunereformen.
Regjeringen har likevel gjort det motsatte. Tidligere
ble smådriftsulemper kompensert gjennom et likt
basistilskudd til alle kommuner og et småkommunetilskudd til kommuner under 3200 innbyggere. Disse
tilskuddene er nå erstattet av et gradert basiskriterium basert på den gjennomsnittlige reiseavstanden
for å nå 5000 innbyggere - altså et skille mellom
såkalt «frivillige» og «ufrivillige» små kommuner.
Senterpartiet mener smådriftsulemper må kompenseres. Derfor har vi fremmet forslag om å opprett-

Kommune- og distriktspolitikk

Flere steder er allerede store fylker slått sammen mot viljen til folk og
folkevalgte. Resultatet har blitt ulogiske og gigantiske regioner.

holde et likt basistilskudd til alle kommuner, samt å
videreføre småkommunetilskuddet. Senterpartiet
går mot forslagene fra regjeringen om videreføring
av regionsentertilskuddet og omprioriterer dette til å
styrke alle kommunene, slik at alle kommuner får et
likt basistilskudd og i sum kommer bedre ut.
KOMMUNESAMMENSLÅINGER
Fra 1. januar 2020 ble 111 kommuner slått sammen
til 43 nye kommuner. Senterpartiet stemte mot alle
forslag til tvangssammenslåinger av kommuner. Senterpartiet reagerer kraftig på at regjeringen har gitt
fylkesmennene i oppdrag å jobbe for å få på plass
enda flere kommunesammenslåinger i sitt fylke.
Senterpartiet mener det å sette i gang med ytterligere runder med kommunesammenslåing vitner om
manglende respekt for lokaldemokratiet. Kommuner
som nylig har sagt nei til sammenslåing skal ikke
presses til å gjennomføre samme prosess igjen. Nå

må kommunene få ro til å konsentrere seg om å tilby
gode tjenester til sine innbyggere. Senterpartiet foreslår derfor å kutte bevilgningen som skal finansiere
nye runder med kommunesammenslåing.
FYLKESSAMMENSLÅINGER
Fra 1. januar 2020 ble 19 fylkeskommuner slått
sammen til 11. Flere steder er allerede store fylker slått sammen mot viljen til folk og folkevalgte.
Resultatet har blitt ulogiske og gigantiske regioner.
Senterpartiet stemte mot alle forslag til tvangssammenslåinger av fylkeskommuner. Som en del av
regionreformen vedtok regjeringspartiene overføring
av noen oppgaver fra stat til fylkeskommune. Senterpartiet mener det burde vært flyttet over flere og
større oppgaver til fylkeskommunene, noe vi også
foreslo. Regjeringens forslag inneholdt verken en
betydelig overføring av makt, midler, eller arbeidsplasser, slik det var lovet. Isteden legger regjeringen
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Stortingets vedtak om at all
kollektivtransport på sjø skal være
null- og lavutslippstransport innen
2025, har ført til store ekstrakostnader
i en overgangsfase. Senterpartiet
foreslår derfor økte midler til ferjeog båtfylkene for å holde billettprisene
nede ved overgang til klimavennlige
fartøy

opp til en oppstykking av oppgaver som ikke nødvendigvis fører til mindre statlig byråkrati. Senterpartiet mener fylkenes oppgaver må fullfinansieres og
at den statlige forvaltningen bør reduseres.
Fylkeskommunene er i forbindelse med regionreformen forespeilet en betydelig styrket rolle som
regional utvikler. Likevel har regjeringen kraftig
redusert midlene til dette arbeidet i de senere årene.
Senterpartiet mener fylkeskommunene må få tilført
midler slik at de er i stand til å fylle denne rollen.
I motsetning til regjeringen, som de senere årene
har mer enn halvert bevilgningene til regional- og
distriktsutvikling, foreslår Senterpartiet å øke fylkeskommunenes midler til regional utvikling.
1,5 MRD. TIL FYLKESVEIER
Senterpartiet foreslår å bevilge 1,5 mrd. kroner mer
til fylkesveier for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet.
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Senterpartiet mener denne satsingen er helt nødvendig. En rapport utarbeidet for Opplysningsrådet
for Veitrafikken som ble fremlagt høsten 2018, viser
at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene er voksende. Mens etterslepet på Østlandet er konstant,
øker det på Vestlandet og i Nord-Norge. Beregninger
fra Avinor, Kystverket, Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen viser at det er et årlig behov for 1,5 til
2 mrd. kroner bare for å opprettholde standarden på
fylkesveiene (Fagetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2018–2029). Regjeringens såkalte satsing
på 100 mill. kroner til næringsviktige fylkesveier er
ikke i nærheten av å dekke behovet. I tillegg har mer
ekstremvær ført til store ødeleggelser som følge av
flom og ras.
Forebyggende arbeid med flom- og skredsikring blir
en omfattende oppgave i årene fremover. Senterpartiet øker de frie midlene til fylkeskommunene som
setter dem i stand til å løse disse oppgavene.
Stortingets vedtak om at all kollektivtransport på sjø
skal være null- og lavutslippstransport innen 2025,
har ført til store ekstrakostnader i en overgangsfase.
Senterpartiet foreslår derfor økte midler til ferje- og
båtfylkene for å holde billettprisene nede ved overgang til klimavennlige fartøy. Senterpartiet foreslår
også å øke bevilgningene til klimatiltak i kommunene og fylkeskommunene gjennom ordningen
Klimasats.

Kommune- og distriktspolitikk

Spredt bosetting er viktig for
verdiskaping både av beredskapshensyn, for naturforvaltning og
for enkeltpersoners valgfrihet.
BYGDEVEKST
Senterpartiet foreslår å etablere et prosjekt med mål
om vekst i distriktene. Spredt bosetting er viktig for
verdiskaping både av beredskapshensyn, for naturforvaltning og for enkeltpersoners valgfrihet. Store
områder av Norge har stort potensial for næringsvekst og flere arbeidsplasser dersom vi lykkes med
en målrettet næringspolitikk. Senterpartiet vil at
grupper av distriktskommuner i de delene av landet
som scorer lavt på næringsutvikling, skal kunne inngå langsiktige avtaler med staten etter mønster av
byvekstavtalene. Overordnet mål om næringsvekst
og flere arbeidsplasser skal ligge til grunn, men det
skal kunne gjøres lokale tilpasninger i den enkelte
region. Gjennom denne type avtaler kan man videreutvikle lokale fortrinn og sørge for langsiktige tiltak i
de aktuelle områdene. Ved å skreddersy tiltak tilpasset de lokale utfordringene, øker mulighetene for å
lykkes med lokal næringsutvikling. Som første år i en

opptrappingsperiode foreslår Senterpartiet å bevilge
100 mill. kroner til bygdevekstavtaler.
SAMISKE FORMÅL
Senterpartiet foreslår 5 mill. kroner til etablering av
en lulesamisk profilskole i Hamarøy. Stortinget har
i oppfølgingen av NOU 2016:18 Hjertespråket vært
tydelig på at det er et behov for å styrke minoritetsspråkene. Lulesamisk er det samiske språket som
har størst utfordringer og minst ressurser knyttet
til opplæring på samisk. Hábmer-Hamarøy er den
eneste kommunen som har lulesamisk språk som
forvaltningsområde. Det er et lokalt ønske om å
utvikle den kommunale skolen på Drag til en lulesamisk profilskole. Det lulesamiske kjernemiljøet
trenger et særskilt utdanningstilbud, slik det allerede
finnes tilbud for nord- og sørsamisk.
Rovdyrtap er en av de største utfordringene for det
samiske levesettet og reindriftsnæringa. Senterpartiet er opptatt av å få på plass en rovdyrforvaltning
som fungerer og har fremmet en rekke forslag om
dette i Stortinget, i forslag til alternativt statsbudsjett
foreslår vi å styrke tilskuddspotten til rovvilttiltak
med 20 mill. kroner.
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«Gode
- Kommuneog distriktspolitikk
«Godetjenester
tjenesternær
nærfolk»
folk»
– Kommuneog distriktspolitikk
Tiltak
Øke rammetilskuddet til kommunene
Herav:
Øke kompensasjonsgrad for ressurskrevende tjenester (særskilt fordeling)
Kompensere for barnehagenormen
Tilbakeføre kuttet i pensjonstilskuddet til private barnehager
Rekruttere 400 flere fastleger/allmennleger i spesialisering fra 1. juli
Innføre skolefrukt på skoler med ungdomstrinn - høsten 2021
Nye læremidler i grunnskolen i forbindelse med Fagfornyelsen

Mill. kroner Dep.
3000 KMD

Øke rammetilskuddet til fylkeskommunene
Herav:
Satse på fylkesveiene
Ferge og båt – reduserte billettpriser ved overgang til klimavennlige fartøy
Nye læremidler i videregående opplæring i forbindelse med Fagfornyelsen
Yrkesfag. Øke lærlingtilskuddet med 3000 kr
Yrkesfag. Etablere vekslingsmodeller i alle fylker
Yrkesfag. Øke tilskuddet til opplæring av praksisbrevkandidater mm.
Yrkesfag. Oppdatere utstyr slik at undervisningen blir relevant
Yrkesfag. Styrke formidlingen av læreplasser og samarbeid m. skole og bedrift
Bygdevekstavtaler – oppstartsbevilgning
Avvikle statlig finansiert eldreomsorg 1. mai 2021 og overføre midlene til kommunene
Kompensasjon for bortfall av eiendomsskatt på installasjoner og utstyr
Fjerne overprising av gebyrer i Kartverket
Øke lånerammen til Husbanken med 5 mrd. kroner
Forsterket områdesatsing til områder i storbyer med særskilte levekårsutfordringer
Styrke førstelinjen i NAV (lokale kontor)
Øke bevilgningen til ettervern i barnevernet
Øke bemanningen i det kommunale barnevernet
Øke bevilgningene til samiske formål – lulesamisk profilskole
Havbruksfondet – oppfølging av Sps tidligere forslag om fordeling til kommunesektoren
Øke naturressursskatten til 1,2 øre per kWt til kommuner
Fjerne maksimumsreglene for eiendomsskatten på kraftanlegg
Redusere kapitaliseringsrenten for eiendomsskatten på vannkraftanlegg til 3 prosent
Øke tilskuddet til Klimasatsordningen i kommunene
Øke tilskuddet til kulturminnearbeidet i kommunene
Utbygging av ladestasjoner for elbil i distriktene
Gjenopprette ordningen "Kollektivtransport i distriktene" (KID)
Gi tilskudd til bygging av pendlerparkering
Redusere billettprisene og øke rutetilbudet på kortbanenettet

1) Kapitaltilførsel – under streken
2) Gir redusert skatt påløpt, men ikke bokført i 2021. Se skatte- og avgiftstabellen i «Budsjettet i tall» for mer info
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Tiltak
BEDRE HELSE I KOMMUNENE
Styrke fylkeskommunenes tannhelsetilbud til eldre/andre med rett til gratis tannhelsetj.
Rekruttere 400 flere fastleger (ALIS) fra 1. juli (under kommunerammen)
Rekruttere 400 flere fastleger fra 1. juli (ALIS-tilskudd, basistilskudd, refusjoner mm.)
Kommunale tilskudd for å sikre rekruttering av fastleger
Gjenetablere støtteordning for distriktskommuner med særlige legevaktsutfordringer
Tilskuddsordning til skoler for å fremme 1 times fysisk aktivitet i skolen
Tilskuddsordning for skoler som vil satse på skolematordninger
Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens
Tilskudd for å opprette kjøkken ved institusjoner for eldre
Økt investeringstilskudd for 500 nye heldøgns sykehjems- eller omsorgsplasser
Tilskuddsordning sykehjem grunnet covid-19 (smittefrie innganger, besøksrom mm.)
Jordmødre og helsesykepleiere (styrke barselsomsorg og skolehelsetjenesten)
Hjemmerehabilitering i kommunene
Styrking av tilbud innen psykisk helse og rusomsorg i kommunene
AKTIVITETSFREMMENDE TILTAK – KOMMUNESEKTOREN
Aktivitetsfremmende midler til kommunene
Aktivitetsfremmende midler til fylkene - fylkesvei
Satse på fylkesveiene (under fylkesrammen)
Regionale utviklingsmidler
Omstillingsmidler til kommuner særlig hardt rammet av covid-19
Øke tilskuddet til bredbåndsutbygging til 500 millioner
Økte midler til bedriftsintern opplæring (BIO-midler)
Tilskudd for tilpasning/ombygging sykehjem – smittefrie innganger, besøksrom mm.

Mill. kroner Dep.
40
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NÆRINGSPOLITIKK
FOR HELE LANDET
Senterpartiet fører en næringspolitikk som bygger opp under næringer der vi er
sterke og næringer som bygger på bruk av naturressurser. Politikken skal bidra til
verdiskaping og arbeidsplasser i hele Norge. Senterpartiet vil føre en politikk som
stimulerer flere til å starte egen bedrift og satser på tilrettelegging for små- og
mellomstore bedrifter. Senterpartiet mener regjeringens politikk rammer norske
arbeidsplasser gjennom næringsforbud og en uforutsigbar,
næringsfiendtlig avgiftspolitikk.
Pandemien har ført til akutt svikt i omsetningen, og
virksomheter i flere bransjer går inn i 2021 med nær
tomme ordrebøker. Dette gjelder også næringer der
Norge er verdensledende. Faren er overhengende
for at bedrifter i verfts- og leverandørindustrien vil gå
tapt dersom de først tvinges til å stenge. I en uforutsigbar situasjon er næringslivet mer enn noen gang
avhengig av målrettede tiltak som sikrer langsiktighet og forutsigbarhet. Gjennom praksis, fortolkninger
og snevre vilkår reduserer regjeringen effekten av de
helt nødvendige krisetiltakene som Stortinget vedtok
i en tidlig fase.

NÆRINGSPOLITIKK I EN KRISETID
Koronapandemien skaper store utfordringer for
næringslivet i Norge. Senterpartiet har siden pandemien inntraff vært en pådriver i Stortinget for å få på
plass kraftfulle tiltakspakker. Vårt mål er at ordinært
levedyktige bedrifter og arbeidsplasser fortsatt skal
finnes når vi er gjennom krisen. Senterpartiet har i
mange år etterlyst en mer aktiv næringspolitikk. Nå
er dette viktigere enn noen gang. Samspillet mellom
det offentlige og næringslivet er nøkkelen til å redde
norske arbeidsplasser og sørge for fortsatt verdiskaping i hele landet.
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Regjeringens håndtering av krisa er preget av kortsiktighet og skaper usikkerhet. Pandemien vil ha
store konsekvenser for næringslivet også i 2021. Skal
norsk næringsliv overleve krisen, holder det derfor
ikke med kortsiktige tiltak, slik regjeringen legger
opp til i sitt forslag til statsbudsjett. Senterpartiet vil, i
motsetning til regjeringen, sikre norske bedrifter den
nødvendige økonomiske tryggheten som gjør det
mulig å unngå et ras av konkurser og tapte arbeidsplasser. Dernest foreslår vi kraftfulle tiltak for økt aktivitet og omstilling bl.a. i maritim næring, ulike deler
av industrien og innen bygg og anlegg. I sum foreslår
vi nærmere 10 mrd. kroner i nye og forsterkede tiltak
for aktivitet og omstilling i hele Norge.

Næringspolitikk

Pandemien har ført til akutt svikt i
omsetningen, og virksomheter i flere
bransjer går inn i 2021 med nær tomme
ordrebøker. Dette gjelder også næringer
der Norge er verdensledende.
Kompensasjonsordningen må styrkes og forlenges
Hardt rammende bedrifter og bransjer trenger forutsigbarhet for økonomiske tiltak så lenge pandemien
varer. Senterpartiet mener at de ekstraordinære
inntektssikrings-, omstillings- og kompensasjonsordningene må styrkes og gis varighet minst frem
til sommeren 2021. Det er særdeles viktig at det
gjeninnføres en bred kompensasjonsordning for
næringslivet. Regjeringen bærer et stort ansvar for
at man ikke hadde en løsning klar for rask implementering, slik at kriserammede bedrifter kunne fått
utbetalt krisehjelp raskt. Nå blir ikke krisestøtte for
september utbetalt før tidligst mot slutten av januar
2021.
Regjeringen og Frp bidrar dessverre også til å skape
falske forhåpninger hos mange næringsdrivende
når man gir inntrykk av at 70-85 prosent av faste
uunngåelige kostnader nå vil bli dekket. Innretningen
på ordningen medfører at mange hardt rammede
virksomheter får liten eller ingen støtte på grunn av
hvordan virksomheten er organisert, eierstruktur,
selskapsform, hvilke faste kostnader som defineres inn under ordningen etc. Eksempelvis kan en
virksomhet få dekket leasingkostnader som uunngåelig fast kostnad, mens de som eier selv ikke kan
få dekket avskrivninger og avdrag. På den måten
belønner man virksomheter som har lite egenkapital,
for eksempel som følge av høy utbytteandel. De som
derimot gradvis har bygd virksomheten mer solid før
krisen, og finansiert investeringer med en kombinasjon av egenkapital og lån, kommer dårligere ut.
Mange av disse problemene med kompensasjonsordningen ble påpekt allerede da ordningen ble
vedtatt i vår. Likevel har ikke regjeringen rettet opp
i disse underveis, men derimot gjeninnføres og
forlenges en ordning med store svakheter. Dette

Viktigste prioriteringer
8 mrd. kroner

til forlengelse og justering av den
brede kompensasjonsordningen for
bedrifter (inkl. flyselskaper)

Kraftige avgiftslettelser
for reiseliv, luftfart og for
reduksjon av grensehandel

Skogpakke på
340 mill. kroner

for en styrket industri og for et bedre klima

Geir Pollestad
(Rogaland)
Næringskomiteen

Geir Adelsten Iversen
(Finnmark)
Næringskomiteen

2,9 mrd. kroner

Maritim pakke
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I sum setter vi av 8 mrd. kroner utover regjeringens
forslag til forlengelse og forbedringer i kompensasjonsordningen, inkludert 3 mrd. kroner til luftfart.

diavgiften for reiselivet, samtidig som flypassasjeravgiften foreslås gjeninnført. Senterpartiet mener at
denne momssatsen, som også omfatter transport og
kultur, må holdes uendret på 6 prosent i hele 2021
og at flypassasjeravgiften ikke skal gjeninnføres i
2021. Senterpartiet setter for øvrig av 200 mill. kroner
til omstilling i reiselivsnæringen og eventbransjen
utover regjeringens budsjettforslag. Senterpartiet
mener det er svært viktig å finne en rask løsning for
pakkereisearrangørene, for eksempel gjennom GIEK,
for å bidra til at garantimarkedet fungerer i 2021. Vi
vil følge opp dette gjennom budsjettbehandlingen i
Stortinget og i nysalderingen for 2020.

REISELIV OG LUFTFART
Reiselivsnæringen er en viktig næring i hele Norge,
og er spesielt utsatt for følgene av koronakrisen.
Før koronakrisen var det ca. 170 000 som jobbet i
reiselivsnæringen i Norge og en samlet omsetning
på over 200 mrd. kroner. Senterpartiet ser behovet
for målrettede tiltak mot alle deler av næringen.
Senterpartiet foreslår å forlenge, endre og forsterke
inntektssikrings-, kompensasjons- og omstillingsordningene, noe som er svært viktig for reiselivet.
Regjeringen avslører manglende forståelse for
alvoret i situasjonen når den foreslår å doble merver-

Mange nordmenn har sin arbeidsplass i luftfarten, og
et velfungerende flytilbud er særdeles viktig for folk
og næringsliv i et langstrakt land som Norge. Luftfarten ble umiddelbart og hardt rammet av krisa, men
har fortsatt ikke fått noen kompensasjonsordning.
Senterpartiet mener at luftfarten må inkluderes i
kompensasjonsordningen og vi setter av 3 mrd. kroner til kompensasjon for luftfarten i denne krisepakken. I tillegg går vi mot forslaget om økt CO2-avgift
på norsk innenriks luftfart, går mot gjeninnføring av
flypassasjeravgift i 2021 og foreslår å holde momssatsen for reiseliv, transport og kultur på 6 prosent

medfører klart urimelig forskjellsbehandling og vil
også kunne påvirke konkurranseforholdene mellom
aktører i samme bransje. Senterpartiet foreslår å tette hull og rette opp svakheter gjennom at ordningen
utvides med en rekke faste kostnader, bl.a. avdrag,
avskrivninger, kostnader til minimumsbemanning og
nøkkelpersonell innen økonomi, HR, renhold etc. Vi
foreslår også at virksomheter som ikke har erverv til
formål må gis kompensasjon.
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Næringspolitikk

Mange nordmenn har sin arbeidsplass i luftfarten, og et velfungerende
flytilbud er særdeles viktig for folk og næringsliv i et langstrakt land
som Norge. Luftfarten ble umiddelbart og hardt rammet av krisa,
men har fortsatt ikke fått noen kompensasjonsordning.
i hele 2021. Samlet har vi tiltak for luftfarten på over
5 mrd. kroner i dette budsjettet (se mer om luftfart i
transportkapittelet).
LOVPÅLAGT VEDLIKEHOLD
Regjeringen og Frp viderefører ikke ordningen for
dekning av lovpålagt vedlikehold for alpinanlegg
og tivoli. Lave utbetalinger skyldes imidlertid ikke
manglende behov, men en håpløs innretning av ordningen. Gjennomføring av myndighetspålagt vedlikehold er helt nødvendig for å ivareta helse, miljø og
sikkerhet slik at disse aktørene skal kunne fortsette
driften når smitterestriksjonene lettes. Senterpartiet
foreslår derfor å endre ordningen, slik at den omfatter alt myndighetsbestemt vedlikehold for disse
virksomhetene, inkludert vedlikeholdstjenester som
kjøpes/leies inn og dokumenterte nødvendige lønnskostnader for virksomheter som utfører vedlikeholdet i egen regi. Vi foreslår videre å utvide perioden
som legges til grunn for beregning av lovpålagte
vedlikeholdskostnader, samt for gjennomføring av
dette vedlikeholdet, til 30. juni 2021 og setter av 100
mill. kroner til dette.
SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE
Mange aktører i hardt rammende bransjer, som
reiseliv, kultur, transport, eventbransjen m.fl. har fått
god hjelp av inntektssikringsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere. Det er svært uforståelig at regjeringen ved flere korsveier har foreslått
den avviklet. Senterpartiet mener ordningen må
videreføres minst frem til sommeren og at kompensasjonsgraden igjen økes til 80 prosent.
PUBLIKUMSÅPNE ARRANGEMENTER
OG EVENTBRANSJEN
Regjeringen foreslår å opprette en ny støtteordning
for store publikumsåpne arrangementer, herunder
messer og matfestivaler. Kravet om at arrangemen-

tene skal være publikumsåpne, gjør at blant annet
eventbransjen vil komme svært dårlig ut av ordningen. Åpningen for fagmesser over 350 deltakere endrer marginalt på dette. Inntektstapet vil være stort
for disse aktørene uavhengig av om arrangementet
var planlagt som et lukket eller åpent arrangement.
Senterpartiet foreslår at ordningen utvides til å også
omfatte lukkede arrangementer planlagt for mer
enn 100 deltakere, og at grensen for publikumsåpne arrangementer reduseres til 200. Videre må det
presiseres at ordningen ikke begrenses til arrangementer avlyst som følge av direkte statlige pålegg,
men generelt pga. smittesituasjonen og ringvirkningene av den. Ved beregning av faktisk dokumentert
underskudd må alle dokumentere kostnader, inklusiv
lønnskostnader, som eksempelvis et eventbyrå har
hatt relatert til arrangementet kunne inngå.
Omreisende tivoli har blitt hardt rammet gjennom
avlysningen av mange store publikumsåpne arrangementer. Til liks med blant annet eventbransjen har
disse hatt et massivt omsetningsfall i 2020, samtidig
som de blitt truffet svært dårlig av de krisetiltak som
regjeringen og Frp så langt har gjennomført. Senterpartiet foreslår at omreisende tivoli gis mulighet til å
søke støtte fra ordningen for publikumsåpne arrangement. Senterpartiet foreslår å øke bevilgningen til
ordningen med 300 mill. kroner for å finansiere de
ulike justeringene vi foreslår.
NEI TIL SALG AV NORGE
Det er ikke likegyldig hvem som eier naturressursene og bedriftene i Norge. Tvert imot er norsk eierskap til jord-, vann-, skog- og fiskeressursene en
suksesshistorie som er grunnlaget for den velferden
og den rikdommen vi har i dag. Likevel har regjeringen tatt til orde for å la utenlandske investorer kjøpe
norske evigvarende ressurser og selge ned statens
eierandeler i viktige og samfunnskritiske bedrifter.
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En viktig del av industriarbeidsplassene
i Norge er knyttet til mat og drikke.
Senterpartiet mener at med en aktiv
politikk for næringsmiddelindustrien
og handelsnæringa, så er det mulig å få
til mer verdiskaping og flere arbeidsplasser i Norge.

Senterpartiet mener dette er en gambling med norske arbeidsplasser og det vil svekke ressursgrunnlaget for norske bedrifter. Dessverre gjør koronakrisen en del bedrifter ekstra sårbare for utenlandske
oppkjøp. Her mener Senterpartiet at staten må være
aktiv for å sikre norsk eierskap til bedrifter av stor
samfunnsmessig betydning.

naturgass til kjemisk reduksjon, elektrolyse mv. Vi
foreslår også å videreføre ordningen med startavskrivning i industrien for saldogruppe D (maskiner
mv.). I vårt alternative budsjettforslag er det også andre viktige satsinger innen fiskeindustri, treforedling,
verftsindustri, vaksineproduksjon m.m. For å imøtekomme industriens behov for kompetanseutvikling
for egne ansatte, foreslår vi både å øke kapasiteten
til etter- og videreutdanning i fagskoler, høgskoler
og universitet, samt 250 mill. kroner i økt støtte til
bedriftsintern opplæring.

INDUSTRI
Senterpartiet vil satse på norsk industri. Dessverre har industriens andel av verdiskapingen i Norge
sunket fra 10 til 7 prosent fra årtusenskiftet til i dag.
Senterpartiet mener denne utviklingen må snus og
etterlyser en mer offensiv industripolitikk. Nøkkelen
i norsk industrihistorie er at vi har klart å ha kontroll over egen energipolitikk. Rike naturressurser
vil fortsatt være vårt fremste konkurransefortrinn.
Istedenfor å legge ned næringer, må vi videreutvikle eksisterende industri og teknologi på veien over
i et grønt skifte. Men for å få til ny industrivekst og
norske arbeidsplasser, må staten stille opp med
risikokapital, kompetanseutvikling og gjøre det mer
interessant å investere norsk privat kapital i norsk
industri og teknologi.

Det ligger store industrielle muligheter i karbonfangst og -lagring (CCS). For å realisere to CCS-prosjekter, foreslår vi å stille 1,5 mrd. kroner i økt garanti
for CCS-prosjektet på Klemetsrud, samt 30 mill. til
videreutvikling av dette prosjektet (se nærmere omtale av dette under kapittelet om miljø- og klimapolitikk).

Senterpartiet vil bruke anbudssystemet til å øke
etterspørselen etter norske industriprodukter. I vårt
alternative budsjettforslag foreslås en rekke tiltak
for å stimulere til industrivekst og teknologiutvikling,
blant annet gjennom økte midler til Miljøteknologiordningen. Vi går mot regjeringens avgiftsøkning på

JA TIL NORSKE SJØFOLK
OG NORSK MARITIM INDUSTRI
Senterpartiet mener det er viktig å legge til rette for
at vi også i fremtiden skal ha norske sjøfolk. Norske
sjøfolk er en forutsetningen for hele den maritime
næringen i Norge. Da må norske sjøfolk ha norske
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En viktig del av industriarbeidsplassene i Norge er
knyttet til mat og drikke. Senterpartiet mener at med
en aktiv politikk for næringsmiddelindustrien og handelsnæringa, så er det mulig å få til mer verdiskaping
og flere arbeidsplasser i Norge. Vi foreslår å redusere
matmomsen til svensk nivå, noe som innebærer en
avgiftslettelse på 2,8 mrd. kroner i 2021. (se nærmere
omtale av dette under kapittelet om skatt og avgift).

Næringspolitikk

lønns- og arbeidsvilkår. Regjeringen svekker nettolønnsordningen og skaper usikkerhet om ordningen,
stikk i strid med det som var formålet da ordningen
ble lovfestet. Senterpartiet foreslår å fjerne makstaket i ordningen, samt å gjøre den gjeldende for alle
sjøfolk om bord i alle fartøysegmenter.
Senterpartiet foreslår også å øke sjømannsfradraget
og bedre betingelsene for de som pendler eller bor
borte fra hjemmet for å jobbe. Senterpartiet vil også
styrke kondemnerings- og innovasjonslåneordningen, innføre vrakpantordning som også inkluderer
offshorefartøy og innføre en ordning som kan forsere
ombyggingen av offshorefartøy til lavutslippsfartøy.
Dette vil bidra til sårt tiltrengt aktivitet ved norske
verft og til en mer miljø- og klimavennlig norsk flåte.
I tillegg foreslår vi økt avskrivingssats for saldogruppe E (skip mv.). Vi foreslår 500 mill. kroner til minerydderfartøy, samt økt vedlikehold av Sjøforsvarets
og Kystvaktens fartøyer. I sum foreslår vi en maritim
pakke på ca. 2,9 mrd. kroner.
Innen skatt og avgift foreslår vi å fjerne CO2-avgiften på LNG for gods- og passasjertrafikk i innenriks
sjøfart, reversere økningen fra 2020 av CO2-avgiften
for fiske i nære farvann, samt ikke innføre kildeskatt
på leiebetalinger til skip og rigger.
FORNYBARE RESSURSER
Bioøkonomi handler om å bruke grønt karbon fra
jord, skog og hav. Det er behov for en betydelig satsing på forskning og utvikling av nye grønne løsninger gjennom bruk av nye fornybare ressurser.
Senterpartiet mener Nysnø (tidligere Fornybar AS)
skal bidra både til verdiskaping, nye arbeidsplasser
og miljøvennlige løsninger. Senterpartiet vil øke kapitalinnskuddet i Nysnø med 300 mill. kroner. Samtidig
styrker vi selskapet gjennom å redusere kravet til
tapsavsetning.
Situasjonen i treforedlingsindustrien viser med all
tydelighet behovet for at kapitalstrømmene i langt
større grad rettes mot industri som foredler grønt
karbon. Senterpartiet foreslår å etablere et grønt investeringsselskap for å få fart på slik industrireisning
og setter av 10 mrd. kroner i startkapital til et slikt
selskap.

Bioøkonomiordningen er svært viktig for å utvikle
nye løsninger med utgangspunkt i fornybare ressurser fra jord, skog og hav. Senterpartiet vil styrke
denne ordningen bl.a. for å øke bruken av tre i bygg
og styrke klimatiltakene i skogbruket. I vårt alternative budsjettforslag foreslår vi i tillegg flere ordninger
som vil lette tilgangen på råstoff for treindustrien, slik
som bruprogrammet som skal fjerne flaskehalser
for tømmertransporten og støtte til skogsbilveier og
tømmerkaier.
BÆREKRAFTIG SKOGBRUK
Bærekraftig skogforvaltning er både god klimapolitikk, god næringspolitikk og god miljøpolitikk.
Dette innebefatter bevaring av gammel skog, hogst,
planting og stell. Senterpartiet vil føre en politikk
som bidrar til at skogens klimapotensial skal kunne
utnyttes bedre, og foreslår derfor å styrke satsingen
på gjødsling, planteforedling, mer og tettere skogplanting mm. Skognæringa er også rammet av effektene av koronapandemien. Senterpartiet foreslår
å videreføre krisepakken for skogbruket i 2021 slik at
man sikrer aktivitet i skognæringen.
ROMFART
Senterpartiet mener romfart er en vekstnæring for
fremtiden. Vi er derfor opptatt av å holde fremdriften i utviklingen av Andøya Space Centre og vi vil i
tillegg styrke de nasjonale følgemidlene til romfart.
Dette vil sikre kompetanse i Norge og det vil gi norske industriarbeidsplasser.
SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER
Senterpartiet vil ha flere nye bedrifter i Norge. Vi må
ha gode ordninger for å støtte opp under de som
har gode ideer og vil utvikle sin egen arbeidsplass.
Det er viktig å forenkle og avbyråkratisere hverdagen til bedriftene. Samtidig er det viktig å ivareta de
selvstendig næringsdrivende som er hardt rammet
av koronapandemien. Senterpartiet stemte imot
regjeringspartiene og Frps svekkelse av inntektssikringsordningen for selvstendig næringsdrivende
og frilansere som ble gjennomført fra 1. november. Vi
mener tvert imot at denne ordningen må styrkes og
forlenges minst frem til sommeren 2021.

35

Senterpartiets alternative statsbudsjett 2021

«Næringspolitikk
hele
landet»
- Næringspolitikk
«Næringspolitikkfor
for
hele
landet»
- Næringspolitikk
Tiltak
Styrke matforsyningsberedskapen
Forskningsprosjekter i industrien
Øke nasjonale følgemidler til romfart
Forsterket støtte til omstillingsordningen for reiselivet
Satsing på nasjonal produksjon av legemidler/vaksiner - forprosjekt
Styrke markedsføringen av Norge som feriemål
Styrke Bioøkonomiordningen
Styrke Miljøteknologiordningen
Satse på næringstiltak på Svalbard
Regionale utviklingsmidler
Bygdevekstavtaler - oppstartsbevilgning
Økte midler til bedriftsintern opplæring (BIO-midler)
Satse på opprustning av fylkesveiene (fylkesrammen)
Aktivitetsfremmende midler fylkene – fylkesvei
Aktivitetsfremmende midler - kommunene
Øke tilskuddet til bredbåndsutbygging til 500 millioner
Etablere 750 nye studieplasser innen IKT-fag
Incentivordning for film- og tv-produksjoner
Tilskudd til regionale filmtiltak
Ras- og skredsikring på riksvei
SKATTE- OG AVGIFTSLETTELSER
Øke rabatten for driftsmidler og gjeld i formueskatten til 60 prosent
Videreføre ordningen med startavskrivninger i saldogruppe D (maskiner mv.)
Redusere merverdiavgiftens lave sats fra 12 til 6 prosent (transport, overnatting mv.)
Redusere matmoms til svensk nivå - fra 15 % til 12 % fra 1. april
Fritak for flypassasjeravgift ut 2021
Gjeninnføre avgiftsfritak på biodrivstoff utover omsetningskravet
Redusert biodrivstoffavgift innenfor omsetningskravet (pumpepris reduseres m. 20 øre)
Redusere el-avgiften med 1 øre per kWt (ordinær sats)
Reversere økningen fra 2020 av CO2-avgiften for fiske i nære farvann
Videreføre fritak for CO2-avgift på naturgass og LPG til kjemisk reduksjon mv.
Fjerne saftavgiften
FORSTERKEDE KOMPENSASJONSORDNINGER
Gjeninnføre og forbedre kompensasjonsordning for lovpålagt vedlikehold
Utvide kompensasjonsordning for arrangementer (inkl. også lukkede arrangementer)
Forsterket støtte til omstillingsordningen for reiselivet (inkl. eventbransjen)
Forlenge og forsterke kompensasjonsordningen for bedrifter – varighet til 1. juli
Inkludere flyselskaper i den brede kompensasjonsordningen (1. september – 1. juli)
KAPITALTILFØRSEL (under streken)
Øke kapitalinnskuddet i Nysnø
Etablere et grønt investeringsselskap
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Mill. kroner
15
30
10
100
30
10
50
50
5
250
100
250
1000
500
2000
236
33
15
10
100

Dep.
NFD
NFD
NFD
NFD
NFD
NFD
NFD
NFD
NFD
KMD
KMD
KMD
KMD
KMD
KMD
KMD
KD
KUD
KUD
SD

-59
-210
-1530
-2800
-1515
-255
-545
-500
-270
-9
-50

Skatt
Skatt
Skatt
Skatt
Skatt
Skatt
Skatt
Skatt
Skatt
Skatt
Skatt

100
300
200
5000
3000

NFD
NFD
NFD
NFD
NFD

300 NFD
10 000 NFD

Næringspolitikk

Tiltak
MARITIM PAKKE
Øke tilskuddet til sysselsetting av sjøfolk (oppheve taket og utvide til alle segment)
Styrke kondemnerings- og innovasjonslåneordningen
Kondemneringsordning for offshorefartøy i Norge som aktivitetsfremmende tiltak
Ordning for forsert ombygging av offshorefartøyer til lavutslippsfartøy
Arbeidslivskriminalitet. Petroleumstilsynet. Øke tilsynsaktiviteten m. 5 inspektørårsverk
Bygging av minerydderfartøy
Vedlikehold på Sjøforsvaret og Kystvaktens fartøyer
Øke tilskuddet til Redningsselskapet – bedre sikkerheten til sjøs
Ferge og båt – reduserte billettpriser ved overgang til klimavennlige fartøy
Styrke arbeidet mot marin forsøpling
Styrke tiltak for å overføre gods fra vei til sjø
Tilskudd til verdiskapingstiltak (kaier mv.)
Satse på havner (inkl. fiskerihavner) og farledstiltak
Herav:
Andenes Havn
Borg havn
Forsere arbeidet med Stad skipstunnel

Mill. kroner Dep.
693
50
75
400
6,5
500
80
2,5
200
10
50
50
300

NFD
NFD
NFD
NFD
ASD
FD
FD
JD
KMD
KLD
SD
LMD
SD

40
25
60

Skatte- og avgiftslettelser
Øke sjømannsfradraget til 85 000 kroner
Øke maksimal avskrivningssats for saldogruppe E (skip mv.) fra 14 til 20 prosent
Fjerne CO2-avgiften på LNG for gods- og passasjertransport i innenriks sjøfart
Ikke innføre kildeskatt for fysiske eiendeler (rigger mv.) nå

-12
-120
-115
-200

Totalt for Maritim pakke

2864

Fiskeripakke. Se kapittelet om fiskeripolitikk
Yrkesfagpakke. Se kapittelet om utdannings- og forskningspolitikk
Skogpakke. Se kapittelet om klima- og miljøpolitikk

504,5 >>>
376,6 >>>
340 >>>

Skatt
Skatt
Skatt
Skatt
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LANDBRUKSPOLITIKK

38

Kommune- og distriktspolitikk
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TRYGG MAT OG
LEVENDE DISTRIKTER
Senterpartiet vil føre en politikk som gir økt norsk matproduksjon gjennom økt
bruk av norske ressurser, og et landbruk i hele landet. Dette vil bidra positivt
til verdiskaping, bosetting og styrket beredskap.

Senterpartiet foreslår derfor å styrke beredskapslagrene av matvarer og sette i gang arbeidet med
opprettelsen av beredskapslagring av korn. Presset
på matjorda øker stadig, og Senterpartiet mener
jordvern er en viktig del av arbeidet med matberedskap, og foreslår blant annet en egen bevilgning til
arbeidet med et forsterket jordvernmål.

Jordbruk og skogbruk er en viktig del av klimaløsningen. Senterpartiet vil jobbe for at utslippene
reduseres, ikke matproduksjonen. Skog og utvikling
av skogsindustri vil være et viktig bidrag for å binde
karbon.
JORDBRUK OG BEREDSKAP
Viktigheten av matberedskap ble tydeliggjort for alle
da grensene ble stengt i den første fasen av koronapandemien. Høy grad av sikkerhet i eget lands
produksjon er viktigere enn noen gang, men også
konkrete tiltak for å styrke matberedskapen må til.
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God matsikkerhet og unik plante- og dyrehelse er
to av norsk landbruks store konkurransefordeler.
Senterpartiet vil styrke veterinærinstituttets arbeid
mot antibiotikaresistens. Vi mener også det er høyst
nødvendig med en plan for utryddelse av villsvin i
Norge og denne må effektivt følges opp, ikke minst
for å sikre oss mot den svært smittsomme sykdommen afrikansk svinepest. Vi setter derfor av midler til
bekjempelse av villsvin i vårt alternative budsjett.
Senterpartiet mener at veterinær tilstedeværelse og
beredskap er en grunnleggende forutsetning for et
trygt, sikkert og dyrevennlig dyrehold i hele landet,
og foreslår derfor å styrke tilskuddet til veterinærdekning.
Det er stor interesse for investeringsmidler i landbruket, og spesielt kravet om overgang til løsdrift i
all mjølkeproduksjon innen 2034 betyr at behovet er
svært stort. Alle muligheter må brukes for å skape
økt aktivitet lokalt. I landbruket er det store investeringsbehov, og Senterpartiet vil inkludere nye
landbruksprosjekter i koronatiltakene og foreslår ei
ekstraordinær satsing på investering i landbruket.
Ved å tilføre investeringsmidler sikres ikke bare lokal

Landbrukspolitikk

Viktigheten av matberedskap ble
tydeliggjort for alle da grensene
ble stengt i den første fasen av
koronapandemien. Høy grad av
sikkerhet i eget lands produksjon
er viktigere enn noen gang,
men også konkrete tiltak for å
styrke matberedskapen må til.

Viktigste prioriteringer
+ 300 mill. kroner

til investeringsmidler i landbruket

+ 50 mill. kroner

til beredskapslager av mat- og såkorn

+ 12 mill. kroner

for styrket beredskapsarbeid
Veterinærinstituttet
aktivitet, men også utviklinga av et konkurransedyktig landbruk basert på ulike bruksstørrelser, og
dermed tilpassa areal- og ressursgrunnlaget i alle
deler av landet.
Senterpartiet er opptatt av å ta hele landet i bruk
for å sikre en vekst i matproduksjon i takt med en
voksende befolkning. Vi foreslår derfor etablering av
nasjonalt ressurssenter for fjellandbruk.
KLIMAVENNLIG LANDBRUK
Norske bønder driver husdyrproduksjon med lave
klimautslipp. Det er likevel mulig med ytterligere
forbedringer, og Senterpartiet foreslår derfor å styrke
forskningen på dette området. Mye kan gjøres for
å redusere norsk landbruks utslipp av klimagasser.
Tiltakene må være kunnskapsbaserte og innrettes
slik at de ikke vanskeliggjør matproduksjon basert
på norske ressurser. Landbruksnæringa har selv satt i
gang prosjektet «Klimasmart Landbruk» gjennom et
eget samvirke, og Senterpartiet mener det er viktig å
sikre dette arbeidet også fremover.
Jordbruket ble ved Solberg-regjeringens tiltredelse
lovet gunstige skatteendringer, men har hittil fått
betydelige skjerpelser. Senterpartiet foreslår å øke
jordbruksfradraget. Senterpartiet følger også opp
næringas forslag om en fondsordning for jordbruket
etter modell fra skogfondet. Senterpartiet mener
utredning av et slikt fond må igangsettes av regjeringa så raskt som mulig. Senterpartiet foreslår også
redusert sats i el-avgiften for landbruket.

+ 17,4 mill. kroner

for veterinærdekning i distriktene

+ 20 mill. kroner

til å styrke landbruksforskningen for et mer
klimavennlig og klimatilpasset jordbruk

Geir Pollestad
(Rogaland)
Næringskomiteen

Geir Adelsten Iversen
(Finnmark)
Næringskomiteen

God matsikkerhet og unik plante- og
dyrehelse er to av norsk landbruks store
konkurransefordeler. Senterpartiet vil
styrke veterinærinstituttets arbeid
mot antibiotikaresistens.
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HESTENÆRINGEN TRENGER FORUTSIGBARHET
Hestenæringen er en stor og viktig næring, og Senterpartiet foreslår å fjerne den såkalte totalisatoravgiften, som er en helt særegen avgift på spill på hest.
Vi merker oss at regjeringen også gjør dette, men
skaper samtidig usikkerhet med å gi et signal om at
den kan bli innført igjen fra 2022.
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FRIVILLIGHETEN MÅ STYRKES - IKKE SVEKKES
Senterpartiet mener de frivillige organisasjonene
som får støtte fra Landbruks- og matdepartementet er viktige bidragsytere for å sikre rekruttering til
landbruket og i å ivareta kunnskap om mat, landbruk
og bygdeverdier. Senterpartiet vil satse på frivilligheten og er kritiske til at støtten til organisasjonene
har stått stille i mange år, og at ordningen dermed
har blitt svekket. Vi foreslår å øke støtten betydelig til
disse organisasjonene, som for eksempel 4H, Norges
Bygdeungdomslag og Det norske hageselskap.

Landbrukspolitikk

«Trygg mat og levende
distrikter»
- Landbrukspolitikk
«Trygg
mat og levende
distrikter» - Landbrukspolitikk
Tiltak
ANTIBIOTIKARESISTENSPAKKE
Bekjempe villsvin (unngå sykdom i norske svinebesetninger)
Gjennomføre tiltak mot antibiotikaresistens
Styrke KAS (kompetansetjeneste i spesialisthelsetjenesten) - tiltak antibiotikaresistens
Styrke Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP)
Totalt for pakken
STYRKE NORSK MATSIKKERHET
Øke tilskuddene til rovvilttiltak (FKT-midler)
Økte midler til beredskapsarbeid - Veterinærinstituttet
Styrke Mattilsynet for tettere og bedre oppfølging ute i næringene
Øke basisbevilgningen til landbruksforskning
Øke støtten til klimaforskning innen husdyrproduksjon
Styrke frivilligheten – øke støtten til organisasjonene med 10 pst.
Styrke jordvernet – nasjonal kartlegging av omregulerte jordressurser
Øke tilskuddet til veterinærdekning i distriktene
Starte arbeidet med å etablere beredskapslagring av matkorn
Investeringsvirkemidler (IBU-ordningen) – mulig å investere uten kapasitetsøkning
Klimasmart landbruk – tilskudd til bruk av klimakalkulator og rådgivning
Etablering av nasjonalt ressurssenter for fjellandbruk
Øke bevilgningene til fjellstyrene
Styrke matforsyningsberedskapen
Skatte og avgiftsendringer
Prisjustere jordbruksfradraget
Fjerne trafikkforsikringsavgift på traktorer
Gi landbruket redusert sats i el-avgiften fra 1. juli
Gjeninnføre tollsatser på jordbruksområdet som ble fjernet i 2015
Totalt for pakken
SKOGPAKKE
Tilskudd til verdiskapingstiltak i skogbruket (skogsbilveier og tømmerkaier)
Nytt tilskudd til skogplanting
Videreføre krisepakken for skogbruket inn i 2021
Gjennomføre klimatiltak i skogbruket (gjødsling, planteforedling, tettere planting m.m.)
Skogplanting på nye arealer som klimatiltak
Dekke inn etterslepet i bruprogrammet - tømmertransport
Styrke Bioøkonomiordningen
Totalt for pakken

Mill. kroner

Dep.

5
10
4
5
24

KLD
LMD
HOD
HOD

20
12
10
10
10
4
1
17,4
50
300
8
2
5
15

KLD
LMD
LMD
LMD
LMD
LMD
LMD
LMD
LMD
LMD
LMD
LMD
LMD
NFD

-13
-20
-61
17

Skatt
Skatt
Skatt
Skatt

575,4
100
30
30
30
50
50
50
340

LMD
LMD
LMD
LMD
KLD
SD
NFD
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FISKERI LANGS
HELE KYSTEN
Fisken tilhører det norske folk i fellesskap. Fiskerinæringen skaper store
verdier og ressursene må forvaltes på en måte som sikrer verdiskaping
og arbeidsplasser i lokalsamfunnene langs hele kysten.

Regjeringen innfører nye høye avgifter på en bransje
som henter opp fornybare ressurser fra havet i form
av mat som verden trenger. Dette er Senterpartiet
mot, og vi foreslår å reversere økningen i CO2-avgiften som kom i statsbudsjettet for 2020. I vårt alternative budsjettforslag er vi for å styrke tilsynet med fiskeriene, men vi går imot innføring av tilsynsavgiften.
Senterpartiet mener regjeringens forslag til statsbudsjett vil ramme de som har sitt virke på sjøen.
Senterpartiet vil øke fiskerfradraget.
Senterpartiet vil at staten skal bidra mer for å sikre investeringer i den minste kystflåten. Vi foreslår
derfor økt tilskudd til utskifting av sjarkflåten (under
15 meter).

Regjeringens sitt budsjettforslag vil føre til en sentralisering av fiskeriene. Senterpartiet er opptatt av å
ha levende fiskerimiljø langs hele kysten. Vi foreslår
derfor å reversere flere av regjeringens kutt i viktige
fiskeripolitiske virkemidler, og innføre nye tiltak for å
styrke fiskeriene og fiskeindustrien.
Regjeringen legger opp til en kraftig avgiftsøkning
for fiskerinæringen. Både gjennom innføring av full
CO2-avgift, en ny tilsynsavgift og en varslet ny fiskalavgift på fisk i statsbudsjettet for 2021.
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I vårt alternative budsjettforslag foreslår vi å gjennomføre et program for å bidra til automatisering i
fiskeindustrien. Dette vil kunne danne grunnlaget
for å lande mer fisk i Norge og å flytte landinger og
produksjon fra utlandet og hjem igjen til Norge. Vi
foreslår også å innføre en egen kapitalordning for
fiskeindustrien i Nord-Troms og Finnmark for å sikre
betydelig verdiskaping og viktige arbeidsplasser.
Vi foreslår å styrke føringstilskuddet for å opprettholde lokale fiskerimiljøer og en variert flåtestruktur,
bidra til at ressursene utnyttes også i områder hvor
det ikke er mottak i umiddelbar nærhet og bidra til
en effektiv gjennomføring av fisket ved å føre fisk ut
av overskuddsområder. I tillegg foreslår vi en bety-
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Senterpartiet er opptatt av å ha
levende fiskerimiljø langs hele kysten.
Vi foreslår derfor å reversere flere av
regjeringens kutt i viktige fiskeripolitiske
virkemidler, og innføre nye tiltak for å
styrke fiskeriene og fiskeindustrien.

Viktigste prioriteringer
+ 30 mill. kroner

til støtteordning for automatisering
i fiskeindustrien

100 mill. kroner

kroner til kapitalordning for fiskeindustri
i Nord-Troms og Finnmark

+ 40 mill. kroner

i tilskudd for fornying av sjarkflåten
delig satsing på fiskerihavner og farleder, noe som er
helt avgjørende for at vi skal kunne ha fiskerier langs
hele kysten.
ØKT SELFANGST
Senterpartiet mener det er viktig å legge til rette for
at flere skip kan gå på fangst i Vestisen, og foreslår
derfor å øke tilskuddet til selfangst. Økt selfangst
bidrar til at de fastsatte kvotene på grønlandssel kan
tas ut, slik at bestanden ikke vokser ukontrollert.
HAVBRUK
Senterpartiet mener at det er en forutsetning for
oppdrettsnæringen at kommunene langs kysten får
beholde sin rettmessige andel av verdiskapingen.
Regjeringen har foreslått å kutte kraftig i tilbakeføringene til kystkommunene og i stedet beholde
pengene i statskassen. Senterpartiet kommer ikke
til å gi opp kampen for lokalsamfunnene og mener
den tidligere fordelingen av havbruksinntektene må
gjeninnføres.

Avgiftslettelse på
312 mill. kroner
for fiske i nære farvann og
ikke innføre kontrollavgift

Geir Pollestad
(Rogaland)
Næringskomiteen

Geir Adelsten Iversen
(Finnmark)
Næringskomiteen

Senterpartiet mener at det er en
forutsetning for oppdrettsnæringen
at kommunene langs kysten får
beholde sin rettmessige andel
av verdiskapingen.
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«Fiskeri langs hele kysten» - Fiskeripolitikk
«Fiskeri langs hele kysten» - Fiskeripolitikk
Tiltak
FISKERIPAKKE
Styrke føringstilskuddet for å sikre fiske langs hele kysten
Øke tilskuddet til selfangst
Innføre tilskudd til fornying av båter i sjarkflåten (inntil 15 m)
Støtteordning for automatisering i fiskeindustrien for å sikre norske arbeidsplasser
Etablere kapitalordning for fiskeindustri i Nord-Troms og Finnmark
Skatte- og avgiftslettelser
Reversere økningen fra 2020 av CO2-avgiften for fiske i nære farvann
Styrke tilsynet med fiskeriene uten å innføre kontrollavgift for fiskeflåten
Øke fiskerfradraget til 155 000 kroner

Mill. kroner
15
2,5
40
30
100

Dep.
NFD
NFD
NFD
NFD
NFD

-270 Skatt
-42 Skatt
-5 Skatt

Totalt for pakken

504,5

Se særlig satsing på havner (inkl. fiskerihavner) og farledstiltak under Maritim pakke
Maritim pakke (inkl. tiltak som er viktige for fiskeri). Se kapittelet om næringspolitikk

2864 >>>
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KLIMA- OG
MILJØPOLITIKK
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Kommune- og distriktspolitikk
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FRA SYMBOLPOLITIKK
TIL POLITIKK SOM VIRKER
Klimaendringene er en av vår tids største utfordringer. Spørsmålet er ikke om vi skal
ha en klimapolitikk, men hvilken klimapolitikk som virker best. Senterpartiet mener at
Norge må ha en klimapolitikk som er rettferdig, både geografisk og sosialt.

klimavennlig alternativ. Det er viktig at det bor folk i
hele landet.
Fornybare løsninger og våre rike naturressursene
er en viktig del av klimaløsningen, og de må i størst
mulig grad høstes og brukes der de er. Derfor må vi
også ha en klimapolitikk som tar hensyn til forskjellene i landet vårt, og at ulike tiltak kan fungere i ulike
deler av landet. Senterpartiet vil legge til rette for at
alle får tilgang til klimavennlige løsninger og teknologi. Slik kan alle være med på å kutte klimagassutslippene.
SKOG SOM KLIMALØSNING
Til tross for den enorme muligheten som ligger i å
bruke skogen i klimaarbeidet, foreligger det ingen
plan og ingen kraftfulle tiltak fra regjeringen for å
gjennomføre dette.
Fremover må vi bruke mindre fossilt karbon og mer
grønt karbon. Senterpartiet støtter de internasjonale
klimaforpliktelsene Norge har inngått i Parisavtalen.
For å lykkes i dette arbeidet må klimapolitikken være
praktisk gjennomførbar, rettferdig og forståelig.
Senterpartiets klimapolitikk vil gjøre det enklere å
velge fornuftige, praktiske løsninger som bidrar til
å kutte utslipp, og vil styre unna virkemidler som
gjør hverdagen dyrere og vanskeligere for folk. Og
nettopp derfor skal vi være de fremste forkjemperne
for å dyrke frem de grønne alternativene. Vi kan ikke
straffe folk for å fly og kjøre bil der det ikke finnes et
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Senterpartiet vil ha en handlingsplan for skog som
en del av klimaløsningen. Skog i vekst tar opp karbon. Derfor må det hogges og plantes mer skog.
Regjeringen har gjort for lite for å ta i bruk skogen.
Regjeringens fokus har tvert imot vært å verne stadig
flere store skogsområder. For hvert år skoginnsatsen
utsettes går vi glipp av store klimagevinster i framtiden.
Senterpartiet vil ha en opptrappingsplan som sikrer
at det i løpet av en tiårsperiode kan plantes 1 million
dekar ny skog, og foreslår å sette av 50 mill. kroner til
dette. Dette vil over tid gi et stort opptak av karbon;
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ca. 75 millioner tonn CO2 fram mot 2100. Rapporten
«Planting av skog på nye arealer som klimatiltak»,
utarbeidet av Miljødirektoratet, Statens landbruksforvaltning og Norsk institutt for skog og landskap, viser
at det kan plantes skog på minst 1 million dekar uten
at dette har negative miljøkonsekvenser.

Viktigste prioriteringer

HOGGE OG BRUKE MER SKOG
De siste årene har vi hogget bare litt over halvparten
av tilveksten i norske skoger. Beregninger fra NIBIO
viser at det er mulig å øke avvirkningen av skog
i Norge med minst 5 millioner kubikkmeter i året
innenfor bærekraftige rammer. Gjennom utbygging
og forbedring av infrastruktur knyttet til tømmertransport, kan det hogges enda mer. Senterpartiet
foreslår midler til dette i vårt alternative statsbudsjett.
Skogen gir ikke bare en klimaeffekt når den står på
rot. Dersom hogst foregår på riktig tidspunkt, når
skogen er hogstmoden, kan vi bruke biomassen
til en rekke klimavennlige produkter. Alt som kan
lages av olje kan i fremtiden lages av tre. Tilgang på
biomasse er et klimafortrinn Norge må utnytte i den
nødvendige omstillingen av næringslivet. Økt bruk
av tre i bygg, økt bruk av avansert biodrivstoff og
økt bruk av biomasse til erstatning for fossile varer,
vil være klokt og fornuftig. Dette krever en bevisst
satsing i årene framover.

i skogsatsing for en styrket industri
og for et bedre klima

FN mener skogen bør brukes mer i klimaarbeidet.
FNs klimapanel forutsetter i sin femte rapport at bruken av moderne bioenergi minst må femdobles for å
nå togradersmålet. Det betyr betydelig økt skogsavvirkning og mer planting enn i dag. Norge er et viktig
skogland som må ta sin del av ansvaret.
FÅ MER KLIMAEFFEKT I EKSISTERENDE SKOG
Det er allerede et stort opptak av karbon på norske
landarealer. I 2017 var opptaket på 25 millioner tonn
CO2 i skog og på andre arealer i Norge. Dette tilsvarer omtrent halvparten av norske klimagassutslipp.
Opptaket i skog vil bli mindre i årene som kommer.
Dette skyldes blant annet at den skogen som ble
plantet etter krigen nå blir hogstmoden og skal høstes. Det er skog i vekst som fanger og binder karbon,
og opptaket reduseres når trærne er hogstmodne.

+ 500 mill. kroner

i CO2-fond for næringstransporten

+ 340 mill. kroner

Gjeninnføre avgiftsfritak
på biodrivstoff utover
omsetningskravet

Sandra Borch
(Troms)
Energi- og miljøkomiteen

Ole André Myhrvold
(Østfold)
Energi- og miljøkomiteen

Dersom hogst foregår på riktig
tidspunkt, når skogen er hogstmoden,
kan vi bruke biomassen til en rekke
klimavennlige produkter. Alt som
kan lages av olje kan i fremtiden
lages av tre.

53

Senterpartiets alternative statsbudsjett 2021

Forvaltning og bærekraftig bruk av
skog er kanskje det billigste og mest
effektive klimatiltaket vi kan gjøre
i Norge.
Det er viktig å sette inn tiltak for å sikre størst mulig
opptak av karbon i de skogene vi allerede har. Tilskudd til tettere skogplanting, gjødsling av skog og
skogplanteforedling, gir økt tilvekst og dermed økt
opptak av karbon. Det er mulig å øke opptaket med
2,4 millioner tonn årlig de neste 70 til 100 årene. De
siste årene har regjeringen brukt fire ganger så mye
penger over statsbudsjettet på vern som på bruk og
forvaltning. Det er helt nødvendig å snu dette. Derfor
foreslår Senterpartiet å bevilge til sammen 110 mill.
kroner utover regjeringens forslag til klima- og skjøtselstiltak i norsk skog.
REGJERINGEN HAR GITT EU MULIGHETEN TIL Å
BESTEMME HVOR MYE VI SKAL HOGGE
EUs nye klimaregelverk og regneregler for skog
vil med all sannsynlighet gi store utfordringer for
Norges muligheter for å nytte skogressursene i klimaarbeidet. Senterpartiet mener det er uansvarlig av
regjeringen å overlate til EU å bestemme hvor mye
skog Norge skal hogge. Vi har vært klare på at regjeringen, som et minimum, må sørge for at Norge kan
utnytte det handlingsrommet som ligger i EU-regelverket, slik at vi kan bruke skogens fulle potensial i
klimaarbeidet. Foreløpig har ikke regjeringen gjort
noe konkret på dette området for å sikre norsk skog
som klimatiltak.
Forvaltning og bærekraftig bruk av skog er kanskje
det billigste og mest effektive klimatiltaket vi kan
gjøre i Norge. Potensialet er enormt, men det haster
med å komme i gang. Senterpartiet vil sette naturen i
arbeid for å vinne klimakampen.
KLIMASMART MATPRODUKSJON
Hvert land har ansvar for i størst mulig grad å produsere mat til egen befolkning. FN har lagt til grunn at
klimatiltak ikke må gå på bekostning av matproduk-
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sjon og selvforsyning i det enkelte land. Det er derfor
ikke et alternativ å legge ned, eller å kutte drastisk i,
norsk matproduksjon.
Vi produserer stadig mindre av maten vi spiser i Norge. Norge har nådd en historisk lav selvforsyningsgrad. Dette gjelder også i en global sammenheng.
Det er derfor avgjørende at klimapolitikken utformes
på en måte som sikrer nasjonal matproduksjon, og
som ikke ytterligere svekker landbrukets mulighet
til å produsere mat til egen befolkning. Det er også
i Parisavtalen slått fast at kutt i klimagassutslipp må
skje på en måte som ikke truer matproduksjonen.
Senterpartiet har en klar forventning om at landbruket tar et klimaansvar og kutter utslipp i tråd med
mål og avtaler på området. Vi ligger imidlertid godt
an. Norsk kjøttproduksjon er blant verdens mest
klimasmarte, og det jobbes aktivt med å utvikle klimarådgivning for det enkelte gårdsbruk for konkrete
klimatilpasninger og kutt av utslipp.
Norsk landbruk gjør en stor innsats i klimaomstillingen og har gjort det lenge. Klimaarbeidet i
landbruket gjør stadige framskritt. I 2019 inngikk
landbruksnæringen en avtale med regjeringen om
reduserte klimagassutslipp fra jordbruket. Landbruket jobber med gjennomføringen av denne med
egne og målrettede tiltak. Vi trenger derfor ikke nye
og urimelige kuttforslag som de vi finner i Klimakur
2030. Klimakur 2030 er kunnskapsgrunnlaget regjeringen har bestilt forut for en ny klimamelding.
Dersom forslagene i Klimakur 2030 blir realisert, vil
det kunne føre til 8900 færre fjøs og 300 000 færre
beitedyr i Norge de neste 10 årene, ifølge tall fra Agri
Analyse. Landbruket selv har fremmet flere tiltak
for en mer klimavennlig matproduksjon, blant annet
fôring, avl, bedre bruk av gjødsel, fossilfri maskinpark og oppvarming. Det landbruket trenger er en
klimapolitikk med treffsikre virkemidler og økonomisk handlingsrom for å forbedre matproduksjonen
- ikke redusere den, slik Klimakur 2030 legger opp til.
Klimatiltakene i landbruket må i likhet med tiltak
i alle andre sektorer både anerkjennes, og kompenseres, for det arbeidet som gjøres. I likhet med
alle andre nasjonale klimatiltak, er heller ikke tiltak

Klima- og miljøpolitikk

i landbruket gratis. Å produsere mat kan aldri bli
100 prosent utslippsfritt, men vi skal ha flere av de
smarte tiltakene for en fremtidsretta og klimavennlig
produksjon av norsk, trygg mat.

pene høsten 2019 viste at effekten av denne avgiftsøkningen sannsynligvis vil være 700 000 tonn CO2 i
økte klimagassutslipp fra transportsektoren.

Senterpartiet mener at begrepet bærekraft må få
større plass i debatten om matproduksjon og klima.
En klimapolitikk som belønner import av langreiste
matvarer fremfor kortreist mat produsert innenlands,
er etter Senterpartiets syn feil. Senterpartiet mener
derfor Norges klimapolitikk må legge til rette for aktivt norsk jordbruk og skogsdrift. Dette vil være i tråd
med FNs klimapanel, Parisavtalen og Stortingets
vedtatte mål for sektorene.

Klimatiltakene i landbruket må i
likhet med tiltak i alle andre sektorer
både anerkjennes, og kompenseres,
for det arbeidet som gjøres.

NEI TIL ØKT AVGIFT PÅ BIODRIVSTOFF
Regjeringen innførte veibruksavgift på biodrivstoff
fra 1. juli i år. Mange har advart mot dette grepet,
fordi avgiftsøkningen vil gjøre det dyrere å velge
klimavennlig, og det fjerner et av de mest kostnadseffektive klimatiltakene for veitrafikken. Beregninger
presentert fra transportnæringa og drivstoffselska-

Den negative klimaeffekten av regjeringens forslag
vil føre til en utslippsøkning som er større enn utslippene fra all transport i hele Oslo, medregnet både
veitrafikk, sjø og fly. Vi har allerede sett at avgiften på
biodiesel er så høy at store aktører har gått tilbake
til fossilt drivstoff. Et slikt tilbakeslag i arbeidet med
å innføre klimavennlig drivstoff skaper selvfølgelig
også usikre rammevilkår for norske aktører som
ønsker å starte produksjon av biodrivstoff. Senterpartiet mener dette er et meningsløst forslag, og
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Senterpartiet vil ha en klimapolitikk som
monner. Utslippskutt i transportsektoren,
utvikling av lavutslippsteknologi i
industrien og offensiv satsing på
CO2-håndtering, er sentrale og viktige
miljøtiltak som kan gi betydelige kutt
i klimagassutslippene.
Senterpartiet støtter næringslivets initiativ til et CO2fond etter modell av NOx-fondet, og mener dette
er det beste virkemiddelet for å raskest mulig få til
omstilling av norsk tungtransport. Derfor foreslår
Senterpartiet å sette av 500 mill. kroner til dette ved
å etablere et CO2-fond for næringstransporten fra 1.
juli 2021.
vil gjeninnføre avgiftsfritaket på biodrivstoff ut over
omsetningskravet.
CO2-FOND FOR NÆRINGSTRANSPORT
Senterpartiet vil ha en klimapolitikk som monner.
Utslippskutt i transportsektoren, utvikling av lavutslippsteknologi i industrien og offensiv satsing på
CO2-håndtering, er sentrale og viktige miljøtiltak
som kan gi betydelige kutt i klimagassutslippene.
Tungtrafikk står i dag for dobbelt så store utslipp
som personbilparken. Utslippene fra privatbiler har
blitt betydelig redusert de siste årene. Nå må målet være å komme i gang med klimakutt fra norsk
tungtransport. Næringslivets NOx-fond har vært en
suksess. Fondet bygger på en modell hvor tilsluttede
bedrifter i næringslivet betaler inn til fondet i stedet
for å betale NOx-avgift, samtidig som næringen
inngår en bindende avtale om å kutte egne utslipp.
Bedriftene som deltar kan søke fondet om støtte til
utslippsreduserende tiltak. Næringslivet har i lang tid
ønsket et lignende fond for næringstransport. Dette
har regjeringen satt ned foten for. Etter lange og mislykkede forhandlinger med næringen, laget regjeringen i stedet en statlig ordning gjennom Enova, uten
å få på plass en bindende avtale med næringene,
og uten noen løsning for tungtransportsegmentet.
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UTBYGGING AV CO2-HÅNDTERING
Karbonfangst og -lagring har vært et av de største
klimaprosjektene de siste årene. Både fordi det har
størst potensial til å kutte utslipp, men også som
en industriell mulighet for Norge. Dersom vi lykkes
kan vi utvikle, sette i drift og eksportere teknologi til
andre land. Norsk forskning på demonstrasjon og
fullskala utbygging av CO2-håndtering kan dermed
bidra til å redusere kostnadene og gi raskere utbredelse av teknologien internasjonalt. Senterpartiet
mener CO2-håndtering er en viktig del av løsningen
på klimautfordringene, også globalt, og vi vil prioritere dette.
Regjeringen har imidlertid gjort det til en vane de
siste årene å skape betydelig usikkerhet rundt
finansieringen av dette arbeidet. Både når det
gjelder konseptstudie, forprosjektering av fullskala
CO2-håndtering, og nå i forbindelse med investeringsbeslutningen for de prosjektene det er bestemt
å gå videre med. Senterpartiet har jevnlig vært med
å legge press på denne saken i Stortinget. I forslag
til statsbudsjett for 2021 foreslår regjeringen nå å gå
videre med finansiering av Norcems prosjekt i Brevik.
Fortum Oslos anlegg på Klemetsrud prioriteres ikke
fullt ut i denne omgang. Dette er Senterpartiet kritisk
til, fordi det er klart sagt fra næringens side at man
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trenger to fullskala prosjekter for å etablere en helhetlig verdikjede. Vi mener derfor vi må ha som mål å
få på plass to anlegg. Dette må sikres gjennom økte
bevilgninger over statsbudsjettet. Senterpartiet foreslår at det bevilges ytterligere 30 mill. kroner til Oslo
Fortum Varme for 2021, slik at fremdriften og viktig
kompetanse i prosjektet sikres. Senterpartiet vil øke
den statlige medfinansieringen til Fortum fra 3 mrd.
kroner til 4,5 mrd. kroner, under forutsetning av at det
kommer på plass annen ekstern finansiering.
MARIN FORSØPLING OG VANNMILJØ
Marin forsøpling er et stort og økende problem, både
globalt og lokalt. Det er spådd at det i 2050 vil være
mer plast enn fisk i havet. Plast fører til død og lidelse hos sjøfugl, fisk og andre dyr i havet. Til tross for
et økende problem, styrker ikke regjeringen bevilgningene på dette området. Det er et enormt frivillig
engasjement knyttet til marin forsøpling. Det er viktig
at det bevilges midler til opprydding og forebyggende arbeid, både i strandsonen og på sjøbunnen.
Senterpartiet foreslår at det bevilges 10 mill. kroner
for å videreføre arbeidet mot marin forsøpling.
Vassdrag, elver, innsjøer og fjorder kjennetegner
Norge. Disse gir oss naturopplevelser, drikkevann og
forsyner oss med ren energi. Senterpartiets alternative statsbudsjett innebærer en forsterket satsing på
statlige vannmiljøtiltak som kalking, anadrome laksefisk og generell vannforvaltning. God forvaltning av
felles naturressurser er viktig, og vi foreslår derfor å
bevilge 10 mill. kroner mer enn regjeringen på dette
området.
BEDRE ROVDYRFORVALTNING
Norge trenger en ny rovdyrforvaltning som forholder
seg til demokratiske vedtak i Stortinget. Regjeringen
har i de siste årene vært mest opptatt av å finne på
nye ting som begrenser uttak i, og regulering av,
rovdyrbestanden. Over lengre tid har forvaltningen
av rovdyr blitt utøvd via omveier i byråkratiet i Klimaog miljødepartementet, i strid med de demokratisk
vedtatte målsetningene fra norske folkevalgte. Folk
føler seg overkjørt og mister tilliten til både politiske
og administrative prosesser.
En aktiv forvaltning av naturressursene gjør at vi kan

God forvaltning av felles naturressurser
er viktig, og vi foreslår derfor å bevilge
10 mill. kroner mer enn regjeringen
på dette området.
benytte naturressurser og bygge hele det biologiske
mangfoldet over hele landet. I dag byr dette på store
utfordringer flere steder. Den rovdyrpolitikken som
føres av regjeringen gjør at midlene til forebyggende
og konfliktdempende tiltak i rovdyrforvaltningen er
svært viktige. Midlene dekker en rekke viktige tiltak,
som kostnader til kompensasjon for kommunale
jaktlag ved skadefelling og kompetansetiltak for
jegere. Senterpartiet vil ha mer midler tilgjengelig
til tiltak som vi vet fungerer i områder der rovdyr,
beitedyr og befolkning lever i konflikt. Dette betyr at
muligheten til å drive effektiv lisensjakt må falle inn
under ordningen, like fullt som å drive ekstra tilsyn i
beiteområder.
Det trengs mer omfattende tiltak enn de vi har i dag,
og tiltakene må være treffsikre og lokalt forankret.
Senterpartiet foreslår derfor å styrke tilskuddspotten
til rovvilttiltak med 20 mill. kroner. Senterpartiet foreslår å kutte midlene som regjeringen har foreslått til
kommuner med ulverevir innenfor ulvesonen i Hed-
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ute av norsk fauna på lang sikt. Disse planene må
innebære muligheter for statlig jakt, skuddpremie og
tillatelse til bruk av egnet hund.
FRILUFTSLIV GIR BEDRE FOLKEHELSE
Tiltak som fremmer tilgjengelighet til gode naturopplevelser er viktig folkehelsearbeid, og kan
også være et godt integreringstiltak.
2020 har vært et spesielt år. Mange nordmenn har
i år fått oppleve gleden av god tilgang til opplevelser i naturen. De frivillige organisasjonene har
bidratt sterkt til økt friluftsaktivitet i år. Derfor er det
oppsiktsvekkende at regjeringen fortsetter trenden
med å kutte i bevilgningene til friluftsformål over
statsbudsjettet. Midler til friluftsformål favner blant
annet friluftsaktivitet for personer med innvandrerbakgrunn, driftsstøtte til friluftsorganisasjoner og
prosjekter knyttet til friluftsliv. I tillegg til tilbud om
gode naturopplevelser, får mange barn og unge
viktig opplæring i allemannsretten, ferdselsregler og
grunnleggende kunnskap om norsk skog- og naturforvaltning gjennom frivillige friluftsorganisasjoner.
mark, Østfold og Akershus. Senterpartiet mener at
dette er tiltak som disse kommunene ikke har bedt
om, og som overhodet ikke svarer på utfordringene i
disse områdene. Senterpartiet mener økte bevilgninger til de målrettede rovvilttiltakene er en bedre bruk
av midler.
Senterpartiet foreslår videre at «Folkeaksjonen
Ny rovviltpolitikk» skal få statlig grunnstøtte over
Klima- og miljødepartementets budsjett i tillegg til
Landbruks- og matdepartementet. Dette vil være
en prinsipiell markering av at rovvilt hører inn under
miljøforvaltningen i Norge. Senterpartiet foreslår
derfor å bevilge 1 mill. kroner til dette over Klima- og
miljødepartementets budsjett.
Senterpartiet ønsker videre at det tas grep når det
gjelder villsvin. Villsvin er en uønsket art som er på
sterk fremmarsj i Norge. Senterpartiet foreslår at det
settes av 5 mill. kroner til dette arbeidet. som må inkludere en konkret plan for umiddelbar bekjempelse
før stammen etablerer seg og vokser ut av kontroll.
Deretter må det lages en plan for å holde villsvin
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Senterpartiet ser at naturen og friluftsliv er en arena
for alle, uavhengig av helse, sosial bakgrunn og økonomi. Dette er mye takket være arbeidet til frivillige
organisasjoner.
Samfunnet kan årlig spare store summer på at flere
er i aktivitet. Selv om det er tverrpolitisk enighet om
at friluftsliv kan gi store folkehelsegevinster, står ikke
regjeringens bevilginger i forhold til det ambisjonsnivået Stortinget har vedtatt. Senterpartiet foreslår
derfor 20 mill. kroner til friluftsformål utover Regjeringens forslag.

De frivillige organisasjonene har bidratt
sterkt til økt friluftsaktivitet i år. Derfor
er det oppsiktsvekkende at regjeringen
fortsetter trenden med å kutte i bevilgningene til friluftsformål over
statsbudsjettet.

Klima- og miljøpolitikk

«Fra«Fra
symbolpolitikk
til politikk
som virker»
- Klima-- Klimaog miljøpolitikk
symbolpolitikk
til politikk
som virker»
og miljøpolitikk
Tiltak

KLIMAPAKKE

Tiltak
Fondsavs./garantier

Øke tilskuddet til Klimasatsordningen i kommunene
Styrke Energifondet
Styrke kondemnerings- og innovasjonslåneordningen
Kondemneringsordning for offshorefartøy i Norge som aktivitetsfremmende tiltak
Innføre en ordning for forsert ombygging av offshorefartøyer til lavutslippsfartøy
Innføre tilskudd til utskifting av båter i sjarkflåten (inntil 15 m)
Styrke Miljøteknologiordningen
CCS Oslo Fortum Varme – sikre fremdrift og beholde kompetanse i prosjektet
Ferge og båt – reduserte billettpriser ved overgang til klimavennlige fartøy
Øke støtten til klimaforskning innen husdyrproduksjon
Klimasmart landbruk - tilskudd til bruk av klimakalkulator og rådgivning
Gjenopprette ordningen «Kollektivtransport i distriktene» (KID)
Gi tilskudd til bygging av pendlerparkering
Nye investeringer på jernbanen
Styrke tiltak for å overføre gods fra vei til sjø
Gjeninnføre avgiftsfritak på biodrivstoff utover omsetningskravet
Øke maksimal avskrivningssats for saldogruppe E (skip mv.) fra 14 til 20 prosent
Etablere CO2-fond for næringstransporten
SKOGPAKKE (inngår i klimapakke)
Tilskudd til verdiskapingstiltak i skogbruket (skogsbilveier og tømmerkaier)
Nytt tilskudd til skogplanting
Videreføre krisepakken for skogbruket inn i 2021
Gjennomføre klimatiltak i skogbruket (gjødsling, planteforedling, tettere planting m.m.)
Skogplanting på nye arealer som klimatiltak
Dekke inn etterslepet i bruprogrammet - tømmertransport
Styrke Bioøkonomiordningen
FONDSAVSETNINGER OG GARANTIER (inngår i klimapakke)
Øke totalkapitalen i Nysnø
Etablere grønt investeringsselskap
CCS Oslo Fortum Varme – økt statlig garanti
ANDRE TILTAK
Naturinformasjonssenter
Øke tilskuddene til rovvilttiltak (FKT-midler)
Øke støtten til foreningen Ny rovdyrpolitikk
Øke bevilgningen til friluftsformål
Bekjempe villsvin
Øke bevilgningen til statlige vannmiljøtiltak
Herav:
Utføre mer kalking
Styrke vannforvaltningen
Styrke arbeidet mot marin forsøpling
Styrke Sivilforsvaret - dekke øvelser og kritisk etterslep av materiell

Mill. kroner
2 033
11 800
80
50
50
75
400
40
50
30
200
10
8
10
30
330
50
-255
-120
-500

Dep.

100
30
30
30
50
50
50

LMD
LMD
LMD
LMD
KLD
SD
NFD

KLD
KLD
NFD
NFD
NFD
NFD
NFD
OED
KMD
LMD
LMD
SD
SD
SD
SD
Skatt
Skatt
Skatt

300 NFD
10 000 NFD
1 500
5
20
1
20
5
10

KLD
KLD
KLD
KLD
KLD
KLD

5
5
10 KLD
30 JD
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KRAFT TIL
HELE LANDET
Senterpartiet prioriterer tiltak innenfor energi- og miljøområdet, både fordi
det er viktig i arbeidet med å nå klimamålene vi har satt oss, men også for å
forebygge skader som direkte følger av klimaendringene. I tillegg vil Senterpartiet
prioritere betydelige løft på kjerneområder som lokal miljøberedskap og
rettferdig fordeling av naturressursene.

Senterpartiet vil jobbe for en storstilt satsing på fastlandsindustri og videreforedling av Norges rike naturressurser. Behovet for energi kan dekkes av energi
fra sola, både i form av bioenergi og fra solceller,
samt vannkraft, jordvarme og havvind. Tilgang på ren
kraft til en konkurransedyktig pris er et viktig fortrinn
for norsk industri. Overgangen til det grønne skiftet
er avhengig av den kompetansen og kunnskapen
som finnes i norsk industri, og derfor er behovet for
en aktiv politikk knyttet til verdiskapning og fordeling
innenfor kraft- og energisektoren helt avgjørende.
Slik kan tilgangen og produksjon av ren og fornybar
energi fortsatt være et konkurransefortrinn for norsk
industri, men også en viktig del av overgangen til
fremtidens klimavennlige løsninger.
VANNKRAFTBESKATNING
Vannkraften er en av Norges viktigste naturressurser.
Ren og klimavennlig energi fra norske vassdrag har
gitt Norge et forsprang på miljøvennlig kraft, og har
en viktig historisk rolle knyttet til industrireisingen og
norsk økonomi.

Vekst er ikke å forbruke mer, men å forvalte bedre.
Senterpartiets grunnsyn er tuftet på forvaltertanken;
tanken om å overlate det man har i bedre stand enn
da man selv overtok ansvaret. Dette skaper grunnlag
for langsiktig, forutsigbar og miljøvennlig bruk av
naturen.
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Det har vært et viktig prinsipp at de inntektene som
skapes ved bruk av norsk vannkraft skal deles, og
at ved avståelse av naturressurser skal en del av
verdiskapingen fra disse naturressursene komme
lokalsamfunnene til gode. I praksis har derimot
mange vannkraftkommuner stått overfor et stort
inntektsbortfall, blant annet som følge av at kapitali-

Energipolitikk

seringsrenten for vannkraft ikke er justert i tråd med
markedsrentene de siste årene. Dette er en alvorlig
situasjon for en rekke kommuner.

Viktigste prioriteringer

Senterpartiet foreslår å nedjustere kapitaliseringsrenten for eiendomsskatt på vannkraftanlegg til
3 prosent. Samtidig mener vi at det fremover må
fastsettes et forutsigbart beregningssystem for
denne renten som tar hensyn til markedsrentene. Vi
vil også øke naturressursskatten til 1,4 øre per kWh,
herav 1,2 øre per kWh til kommunene, samt fjerne
maksimumsreglene for eiendomsskatt på kraftanlegg. Dette vil sikre at kommunene også i fremtiden
får en rimelig andel av kraftinntektene, både som
en kompensasjon for avståelse av naturressurser og
at kommunene tilrettelegger for verdiskaping som
kommer hele landet til gode.

til flom- og skredforebygging

Senterpartiet har over lengre tid, i tråd med innspill
fra kraftbransjen og vannkraftkommunene, tatt til
orde for å gjøre det mer gunstig å investere i opprusting og oppgradering av vannkraftverk gjennom
endring i friinntekten i grunnrenteskatten. Dette
standpunktet fikk etter hvert også støtte hos et flertall på Stortinget. Vi registrerer imidlertid at regjeringen i forslaget til statsbudsjett har lagt en alternativ
modell for kontantstrømbeskatning på bordet, som
ikke har vært gjenstand for noen offentlig utredning eller konsekvensvurdering blant annet når det
gjelder kommunenes inntekter. Derfor er det svært
viktig å følge nøye med på hvordan endringene slår
ut i praksis, og Senterpartiet vil særlig understreke
at vannkraftkommunenes andel av skatteinntektene
ikke må svekkes verken på kort eller lengre sikt.
REDUSERT NETTLEIE I DISTRIKTENE
Til tross for at en stor del av verdiskapningen knyttet
til vannkraftressursene skjer i distriktene, er det ofte
der nettleien er høyest. En statlig tilskuddsordning
har tidligere bidratt til å jevne ut disse forskjellene.
I statsbudsjettet for 2018 og 2019 foreslo regjeringen å legge ned hele ordningen. Senterpartiet ser
det som en viktig nasjonal oppgave å opprettholde
utjevningsordningen for nettleie og muliggjøre redusert nettleie for husholdninger og bedrifter, og har
i stedet foreslått en forbedret modell for utjevning

+ 400 mill. kroner
+ 50 mill. kroner

i redusert nettleie i distriktene

+ 500 mill. kroner

i redusert elavgift for folk flest

Sandra Borch
(Troms)
Energi- og miljøkomiteen

Ole André Myhrvold
(Østfold)
Energi- og miljøkomiteen

Vannkraften er en av Norges
viktigste naturressurser. Ren og klimavennlig energi fra norske vassdrag har
gitt Norge et forsprang på miljøvennlig
kraft, og har en viktig historisk rolle
knyttet til industrireisingen
og norsk økonomi.
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Senterpartiet foreslår å redusere
elavgiften med 500 mill. kroner
i vårt alternative budsjett.
elavgiften tilsvarende 3,5 prosent til 16,69 øre per
kilowattime. Dette føyer seg inn i en langvarig trend
fra regjeringen med avgiftsøkninger som hardest
rammer de som har minst fra før, samtidig som de
aller rikeste får store skattekutt. Senterpartiet foreslår å redusere elavgiften med 500 mill. kroner i vårt
alternative budsjett.

av nettariffer. Ved Stortingets behandling av saken
understreket Senterpartiet at en ny modell må utformes slik at nettleien kan differensieres avhengig av
hvilket forsyningsområde kundene tilhører, og ivareta insentiver til kostnadseffektivitet i nettselskapene.
Regjeringens svar på dette har vært sammenslåinger
og omorganisering av nettselskapene. Nå har regjeringen kommet tilbake med forslag om å gjeninnføre
ordningen med utjevning, og har satt av 20 mill. kroner til dette. Senterpartiet mener at dette er langt fra
tilstrekkelig hvis målet er å sikre likebehandling og
rettferdig nettleie. Senterpartiet foreslår derfor å bevilge 50 mill. kroner til utjevning av overføringstariffer.
Det gir rom for at totalt 15 nettselskap i åtte regioner
kan omfattes av ordningen. Senterpartiet deler ikke
det som gjennomgående har vært regjeringens syn
i saken, nemlig at sammenslåinger av nettselskaper,
for å få færre og større enheter, er eneste løsning.
REDUSERT ELAVGIFT TIL FOLK FLEST
Vannkraften er en felles ressurs som Senterpartiet
mener alle innbyggere skal nyte godt av. Regjeringen har imidlertid valgt å foreslå en prisjustering av
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EUS OVERSTYRING AV NORSK ENERGIPOLITIKK
Vinteren 2018 vedtok regjeringen, sammen med
Arbeiderpartiet og MDG, å overføre suverenitet til
EUs energibyrå ACER. Suverenitetsoverføringen
til EUs energibyrå var et stort steg på veien mot å
gjøre Norge til en del av EUs energiunion. Målet med
EUs energiunion er fri flyt av strøm og likest mulige
strømpriser i Europa. EUs energibyrå skriver svært så
tydelig at deres mål og visjon er å jobbe for «ett enkelt energimarked» i EU. For Norges del betyr dette
høyere strømpris. Det vil svekke norsk industri, føre
til tap av arbeidsplasser og bli dyrt for vanlige norske
familier. Det er Senterpartiet sterkt imot. Akkurat som
det for hundre år siden var viktig å ha full nasjonal
kontroll over bruken av våre nasjonale energiressurser, er det heller ikke nå i Norges interesse å la EU
regulere norsk strøm ut i fra sine interesser og sitt
system.
FLOM- OG SKREDFOREBYGGING
I en tid hvor vi opplever mer ekstremvær, mer nedbør, mer flom og ødeleggelser i alle deler av landet,
ser Senterpartiet at det er et enormt behov for, og
et etterslep, når det gjelder flom- og skredsikring.
Regjeringen har utrolig nok kuttet i bevilgningene,
selv om både enkeltpersoner, lokalsamfunn og næringsliv har store og økende utfordringer og økonomiske tap som følge av ras- og flomskader. Verdifull
matjord langs elvedrag trues av økte nedbørsmengder og mer overflatevann, mens utsatte veistrekninger utgjør en fare for sikkerheten på veiene i store
deler av landet. Både NVE og KS har i flere år meldt

Energipolitikk

«Kraft til hele landet» - Energipolitikk
«Kraft til hele landet» - Energipolitikk
Tiltak
FLOM- OG SKREDSIKRINGSPAKKE
Økt satsing på skredsikring riksveier
Øke midler til flom- og skredforebygging
Totalt for pakken

Mill. kroner

Dep.

100 SD
300 OED
400

ANDRE TILTAK
Øke tilskuddet til Haldenvassdraget
Øke tilskuddet til Telemarkskanalen
Gi tilskudd til utjevning av overføringstariffer
Styrke Energifondet
Redusere el-avgiften med 1 øre per kWt (ordinær sats)
Øke naturressursskatten til 1,2 øre per kWt til kommuner
Fjerne maksimumsreglene for eiendomsskatten på kraftanlegg
Redusere kapitaliseringsrenten for eiendomsskatten på vannkraftanlegg til 3 prosent

1) Gir redusert skatt påløpt, men ikke bokført i 2021. Se skatte- og avgiftstabellen i «Budsjettet i tall» for mer info

1,5
3
50
50
-500
01
01
01

KLD
OED
OED
KLD
Skatt
Skatt
Skatt
Skatt

Senterpartiet mener regjeringen
undervurderer det store behovet for
flomsikringstiltak og et langsiktig arbeid
med flom- og skredforebygging. Det er
ingenting som tyder på at vi vil oppleve
mindre ekstremt vær i årene fremover
– snarere tvert imot.

fra om at regjeringens linje ikke vil gjøre det mulig
å iverksette tilstrekkelig med forebyggende, eller
reparerende, tiltak på dette området. En rapport fra
Finans Norge som kom i 2019, viser at forsikringsselskapene de siste 11 årene har utbetalt omlag 30 mrd.
kroner i erstatning til privatpersoner og næringsliv
som har fått skade på bygninger og innbo på grunn
av naturhendelser eller værrelaterte hendelser. Over
24 mrd. kroner av disse regner man med skyldes
klimaendringene. Naturskader kommer oftere enn
før og rammer flere. Seks av de ti verste naturskadeårene har kommet i løpet av de siste åtte årene.

Dette er svært utfordrende for beredskapen vår, og
Senterpartiet tar dette på det største alvor.
Senterpartiet mener regjeringen undervurderer
det store behovet for flomsikringstiltak og et langsiktig arbeid med flom- og skredforebygging. Det
er ingenting som tyder på at vi vil oppleve mindre
ekstremt vær i årene fremover – snarere tvert imot.
Senterpartiet foreslår å bevilge 400 mill. kroner
utover regjeringens budsjettforslag for 2021 på dette
området.
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TRYGG OG EFFEKTIV
TRANSPORT I HELE LANDET
Senterpartiets samferdselspolitikk vil sikre effektiv transport av varer, folk og
informasjon i hele landet, samtidig som vi reduserer klimagassutslippene. I vårt
alternative statsbudsjett foreslår vi tydelige grep for utbygging av framtidsrettet
infrastruktur i hele landet. I storbyene skal det satses på kollektivtrafikk og legges til
rette for de som vil sykle og gå. I distriktene må vi satse på rassikring, bredbånd,
fylkesveier og fjerning av flaskehalser. For en kystnasjon som Norge er det
også viktig å satse på sjøveien.
For trafikantene er det viktigste et godt og sammenhengene veinett, uavhengig av om veien eies av
kommune, fylke eller stat. Mer penger til kommuner
og fylker, slik Senterpartiet foreslår, gir mulighet for
en kraftig satsing på utbygging og bedre vedlikehold
EFFEKTIVE OG TRYGGE RIKSVEIER
Det meste av transporten i Norge går på vei. Det
kommer den til å gjøre i framtida også, selv om vi
jobber for å få mer godstransport over på sjø og
bane. Senterpartiet foreslår 600 mill. kroner for å for-

sere noen strategisk viktige riksveistrekninger, samt
styrke vedlikeholdet på strategisk viktige riksveistrekninger som regjeringen dessverre ikke har fulgt
opp tilstrekkelig. Faren for ras er stor langs mange
veistrekninger i Norge. Derfor foreslår Senterpartiet å
øke bevilgningene til rassikring av riksveier med 100
mill. kroner mer enn regjeringen i 2021.
SATSING PÅ FYLKESVEIENE
Det er et stort forfall på fylkesveiene i hele landet.
Dårlige fylkesveier betyr mer reisetid enn nødvendig,

VEG

STREKNING

BELØP

TILTAK

Rv.13

Kinsarvik-Bu

85 mill.

Oppstart

E16

Voss-Bergen K5

85 mill.

Oppstart

E39

Bogstunellen-Gaular grense

20 mill.

Oppstart

Rv.5

Håbakken-Skei

5 mill.

KVU

Rv.502

Eigerøy bru

5 mill.

Planlegging

E16

Turtnes-Øye

120 mill.

Oppstart

Rv.15

Krysset Randen/Valdresflye

31 mill.

Oppstart

E6

Selli-Asp

20 mill.

Oppstart

Rv.4

Alvdal-Ulsberg

50 mill.

Utbedringer

E6

Trøndelag grense-Majahaug og Flyum-Kappfjella

75 mill.

Oppstart

E6

Sørelva-Borkamo

75 mill.

Oppstart

E6/E10

Bedre vinterregularitet på Saltfjellet, Bjørnefjell og Sennalandet

10 mill.

Utbedring

Økt satsing for trafikksikkerhetstiltak for myke trafikanter
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19 mill.

Samferdselspolitikk

Senterpartiet mener en storstilt
opprustning av fylkesveiene vil gi
store samfunnsøkonomiske gevinster.
I 2018 ble etterslepet på fylkesveinettet
beregnet til om lag 59 mrd. kroner.

Viktigste prioriteringer
+ 1,5 mrd. kroner
til fylkesvei

+ 600 mill. kroner
til riksveier

mer bruk av drivstoff og mer slitasje på kjøretøyene.
Vi vet også at det er større sjanse for å bli drept eller
hardt skadd på en fylkesvei enn på en riksvei. Senterpartiet mener en storstilt opprustning av fylkesveiene vil gi store samfunnsøkonomiske gevinster.
I 2018 ble etterslepet på fylkesveinettet beregnet
til om lag 59 mrd. kroner. Til tross for at fylkeskommunene over flere år har ropt et varsko, har ikke
regjeringen vist vilje til å bruke penger på å rette opp
det enorme vedlikeholdsetterslepet. Senterpartiet
mener det er helt nødvendig at staten tar sin del av
ansvaret for å få ned etterslepet på fylkesveiene, og
foreslår 1,5 mrd. kroner til økt vedlikehold av fylkesveier. Vi har gjentatte ganger fremmet forslag om et
eget vedlikeholdsprogram for fylkesveinettet. Dessverre har regjeringspartiene og Frp stemt forslagene
ned i Stortinget.

+ 236 mill. kroner
til økt bredbåndsutbygging

+ 300 mill. kroner
til havner og farledstiltak

Helhetlig pakke til
luftfarten med
avgiftslettelser, rutekjøp
og kompensasjon på over
5 mrd. kroner

MER GODS FRA VEI TIL BANE OG SJØ
De mange trailerne som frakter gods på norske veier
er en fare for trafikksikkerheten, fører til stor veislitasje og økte klimautslipp. Senterpartiet mener det er

Bengt Fasteraune
(Oppland)
Transport- og
kommunikasjonskomiteen

Siv Mossleth
(Nordland)
Transport- og
kommunikasjonskomiteen
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stort potensiale i å øke godstransporten på jernbane
og på sjøen, og vi ønsker en strategisk satsing for å
få det til. Dette vil kunne redusere antall ulykker på
veiene og gjøre Norge i bedre stand til å nå målene
for utslippsreduksjoner fra transportsektoren. For
å oppnå dette er det behov for å øke regulariteten
for godstransport på jernbane – særlig på de lange
transportstrekningene mellom landsdelene der det
i dag er store utfordringer. Senterpartiet foreslår at
det bevilges 100 mill. kroner til flere kryssingsspor på
Dovrebanen og Kongsvingerbanen. Dette er viktig
for å sikre bedre regularitet og framkommelighet for
både personer og gods. Hyppigere togavganger er
nødvendig for at flere skal velge tog fremfor bil. Vi
foreslår også 50 mill. kroner til satsing på Narvikterminalen. Godstransport på jernbanen og til sjøs må
bli mer konkurransedyktig sammenlignet med godstrafikk på vei. Senterpartiet mener at regjeringen må
igangsette arbeidet med å realisere Nord-Norge-banen.
Senterpartiet foreslår også 130 mill. kroner til oppstart på fellesprosjektet E16/Ringeriksbanen for å få
ned reisetiden mellom Bergen og Oslo. På Trønderbanen foreslår vi 40 mill. kroner mer enn regjeringen
for å framskynde elektrifisering av hele strekningen
Trondheim-Steinkjer, og få fart på arbeidet med å
realisere to tog i timen mellom Melhus og Steinkjer.

Senterpartiet foreslår at det bevilges
100 mill. kroner til flere kryssingsspor
på Dovrebanen og Kongsvingerbanen.
Dette er viktig for å sikre bedre
regularitet og framkommelighet
for både personer og gods.
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INVESTERINGER PÅ JERNBANEN
Narvikterminalen
Kryssingsspor for bedre
regularitet på Dovrebanen
Oppstart Ringeriksbanen
Kongsvingerbanen. Kryssingsspor
på Galterud og Bodung
Trønderbanen.
Framskynde elektrifisering og
realisering av to tog i timen mellom
Melhus og Steinkjer
Planlegging av dobbeltspor på Jærbanen

50 mill.
50 mill.
130 mill.
50 mill.

40 mill.
10 mill.

KYSTLØFTET
Senterpartiet foreslår å øke bevilgningene til tiltak for
å overføre gods fra vei til sjø. Dette skal bidra til mer
effektive og miljøvennlige havner som vil gi reduserte kostnader og økt effektivitet i sjøtransporten.

Samferdselspolitikk

Senterpartiet mener Norges nett av farleder og havner må utnyttes til fulle - spesielt i næringssammenheng. Senterpartiet er kritisk til at regjeringen enda
ikke har kommet til enighet med alle fylkeskommunene om overføring av fiskerihavnene. Dette skaper
usikkerhet om framtidig drift, vedlikehold og investeringer i disse fiskerihavnene. Senterpartiet mener at
staten skal bidra til havneutvikling og vedlikehold av
havner og farleder, og foreslår derfor 300 mill. kroner
mer enn regjeringen til havne- og farledstiltak i 2021.
Satse på havner (bl.a. fiskerihavner)
og farledstiltak
Herav:
Andenes havn
Borg havn
Oppstart Stad skipstunell

300

40
25
60

MOBIL OG BREDBÅND I HELE NORGE
Senterpartiet mener at bredbånd er en helt grunnleggende infrastruktur på lik linje med innlagt vann
og strøm. Å sørge for at alle husstander i hele Norge

har tilgang til raskt og stabilt internett er en investering i fremtiden. Dette gir mulighet for å bo, leve
og drive bedrifter i hele landet. Flere kommuner og
fylkeskommuner bruker mye penger på bredbåndsutbygging, fordi de ser det er viktig for både bosetting og næringsutvikling. I tillegg er det helt nødvendig for å kunne øke bruken av ny teknologi. Det siste
året har vi særlig sett hvor viktig det er med digitale
løsninger. Med hjemmeskole og hjemmekontor forsterkes de geografiske forskjellene der noen har god
dekning på mobil og bredbånd, samtidig som andre
sliter med å komme seg på nett. Dessverre ser vi at
regjeringen ikke prioriterer bredbåndsutbygging, og
at de offentlige tilskuddene totalt sett blir for små.
For at alle husstander skal få tilbud om bredbåndshastighet på 100 Mbps trengs en offentlig støtte
på mellom 8,6 og 11,2 mrd. kroner. Det betyr at den
offentlige støtten må økes. For 2021 foreslår derfor
Senterpartiet at det bevilges 236 mill. kroner mer
enn regjeringen til bredbåndsutbygging i de deler av
landet der det ikke er kommersielt lønnsomt, slik at
det totale statlige støttebeløpet blir 500 mill. kroner.
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Som et ledd i moderniseringen av fastnettet, har
Telenor varslet at kobbernettet skal fases helt ut.
Kobbernettet er fortsatt viktig for både privatpersoner, næringslivet og offentlige virksomheter. Senterpartiet mener at det ikke er godt nok utredet om
de annonserte erstatningsproduktene, som mange
steder baserer seg på mobilt bredbånd, er et tilstrekkelig godt nok alternativ til kobbernettet. Utfasing av
kobbernett gjør dermed at en viktig reserveløsning
forsvinner. For ikke å svekke folks telefondekning og
beredskapen, har Senterpartiet foreslått at utfasingen av kobbernettet skal konsekvensutredes, og at
kobbernettet opprettholdes og vedlikeholdes inntil
denne er gjennomført. Vi må være helt sikre på at de
alternative løsningene gir den nødvendige tryggheten før kobbernettet fases ut.
KORTBANENETTET - DISTRIKTENES HURTIGTOG
I store deler av landet er folk og næringsliv avhengige av flytilbudet for å komme seg fram. Kortbanenettet er avgjørende for bosetting og verdiskaping i
hele landet. Dessverre har regjeringens flyseteavgift
rammet distriktsrutene uforholdsmessig hardt. Norsk
luftfart har over lenger tid vært i en vanskelig situasjon, også før koronapandemien. Regjeringen har
gjennomført flere omfattende avgiftsøkninger som
har svekket luftfarten og gjort selskapene dårligere
rustet til å håndtere den krisen som nå har oppstått.
Senterpartiet har i flere år advart mot at de kraftige
avgiftsøkningene vil føre til dårligere vilkår for luftfarten, og medføre et dyrere og dårligere flytilbud
for folk og næringsliv i Norge. Senterpartiet mener
det er behov for grep som ivaretar et tilstrekkelig
flytilbud i Norge gjennom krisen, og som etter hvert
gjør den norske flybransjen i stand til å gjenopprette
et velfungerende rutetilbud i hele Norge. Senterpartiet foreslår derfor i statsbudsjettet for 2021 at
flyseteavgiften fjernes ut 2021, og at securityavgiften
fjernes fram til 1. juli. I tillegg foreslår vi å bevilge 50
mill. kroner mer enn regjeringen til FOT-rutene, for å
sikre avganger på blant annet Florø, Ørsta/Volda og
Skagen.
Senterpartiet mener at luftfarten må inkluderes i den
brede kompensasjonsordningen for næringslivet,
og vi setter av 3 mrd. kroner til dette i vårt alternative
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Senterpartiet mener det er behov
for grep som ivaretar et tilstrekkelig
flytilbud i Norge gjennom krisen,
og som etter hvert gjør den norske
flybransjen i stand til å gjenopprette
et velfungerende rutetilbud
i hele Norge.

budsjett for 2021. Samlet har vi tiltak for luftfarten på
over 5 mrd. kroner i dette budsjettet.
BEDRE FORHOLD FOR PENDLERNE
Regjeringen har i flere år forverret pendlernes kår.
Mange som fra før sliter med lang reisevei får økt
belastning som følge av utilstrekkelig kollektivtilbud
og køer på innfartsveiene. Et spesielt viktig tiltak for
å gjøre vekslingen mellom bil- og kollektivtransport
bedre, er å øke kapasiteten for parkering ved strategisk viktige kollektivknutepunkt. Senterpartiet mener
målsettingen bør være å etablere nye parkeringsplasser i tilknytning til de sentrale stoppestedene.
Senterpartiet foreslår å bevilge 30 mill. kroner i 2021
til planlegging for pendlerparkering. Senterpartiet
foreslår også grep i skatte- og avgiftsopplegget som
vil forbedre situasjonen for pendlerne. Vi foreslår å
styrke pendlerfradraget og reversere ordningen med
at ferje- og bomtakster skal innlemmes i reisefradragets maksimalsats (se nærmere omtale i skatte- og
avgiftskapittelet).
TRAFIKKSIKKERHET – TRYGG TRAFIKK
For Senterpartiet er trafikksikkerhetsarbeidet en
viktig del av samferdselspolitikken. En nullvisjon om
ingen drepte, eller hardt skadde, i vegtrafikken er en
av hovedprioriteringene. Automatiserte kjøretøy som
deler veien med tradisjonelle kjøretøy, flere fotgjengere, syklister og nye former for små elektriske kjøretøy, vil framover føre til et mer komplisert trafikkbilde. Samferdselspolitikken må ta høyde for dette.
Senterpartiet foreslår derfor å øke bevilgningen til
Trygg trafikk med 2 mill. kroner mer enn regjeringen
for å videreføre det viktige trafikksikkerhetsarbeidet.

Samferdselspolitikk

KOLLEKTIVSATSING I DISTRIKTENE
(KID-ORDNING)
Senterpartiet ønsker å legge til rette for at fylkeskommunene kan teste ut nye modeller for kollektivtrafikk i spredtbygde strøk, for eksempel med
modeller hvor taxi tas i bruk for å bringe folk til buss/
tog. Målet er en tilskuddsordning som gjør kollektivtransporten i distriktene mer effektiv og klimavennlig,
samtidig som den bedrer reisemulighetene for mange i spredtbygde strøk. Derfor foreslår Senterpartiet
å bevilge 10 mill. kroner til ordningen i 2021.
ELBILLADERE I DISTRIKTENE
I Norge er det store avstander. Rekkeviddebegrensningene på elbilene betyr at det i store deler
av landet ikke er mulig å benytte seg av elbil i det
daglige. Mange steder er det heller ikke lønnsomt for
kommersielle aktører å bygge ut elbilladere. Senterpartiet mener derfor staten må ta et aktivt ansvar

Et spesielt viktig tiltak for å gjøre
vekslingen mellom bil- og kollektivtransport bedre, er å øke kapasiteten
for parkering ved strategisk viktige
kollektivknutepunkt. Senterpartiet
mener målsettingen bør være å
etablere nye parkeringsplasser
i tilknytning til de sentrale
stoppestedene.

i arbeidet med å bygge ut infrastruktur for elbiler.
Senterpartiet ønsker at folk i hele landet skal kunne
bruke elbil, og foreslår derfor at det bevilges 20 mill.
kroner til elbilladere i distriktene.
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«Trygg
transport
i hele
landet»
- Samferdselspolitikk
«Tryggog
ogeffektiv
effektiv
transport
i hele
landet»
- Samferdselspolitikk
Tiltak
RAS- OG FLOMSIKRING
Økt satsing på skredsikring riksveier
Øke midler til flom- og skredforebygging
Totalt for pakken

Mill. kroner

Dep.

100 SD
300 OED
400

KYSTPAKKE
Satse på havner (bl.a. fiskerihavner) og farledstiltak, herav:
Andenes havn
Borg havn
Forsere arbeidet med Stad skipstunell
Styrke tiltak for å overføre gods fra vei til sjø
Ferge og båt – reduserte billettpriser ved overgang til klimavennlige fartøy
Øke maksimal avskrivningssats for saldogruppe E (skip mv.) fra 14 til 20 prosent
Redusere CO2-avgiften på LNG for gods- og passasjertransport i innenriks sjøfart
Totalt for pakken

300
40
25
60
50
200
-120
-115
785

LUFTFART
Redusere billettprisene og styrke rutetilbudet på kortbanenettet
Økt kjøp av flyruter pga. covid-19
Fritak for sikkerhetskontrollgebyr (securityavgift) til 1. juli
Gjeninnføre statlig tilskudd til ikke-statlige lufthavner
Inkludere flyselskap i den brede kompensasjonsordningen (1. september – 1. juli)
Fritak for flypassasjeravgift i 2021
Gå mot regjeringens foreslåtte økning av CO2-avgiften for innenriks luftfart
Totalt for pakken

50
310
-2701
35
3000
-1515
-20
5155

SD
SD
SD
SD
NFD
Skatt
Skatt

236
600
20
50
10
30
300
79,5

KMD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD

-20
-40
-500
-255
-545
-480
-12
-1530

Skatt
Skatt
Skatt
Skatt
Skatt
Skatt
Skatt
Skatt

ANDRE TILTAK
Øke tilskuddet til bredbåndsutbygging til 500 millioner
Riksveisatsinger på viktige transportkorridorer, inkl. fjerning av flaskehalser (se tabell)
Utbygging av ladestasjoner for elbil i distriktene
Dekke inn etterslepet i bruprogrammet – tømmertransport
Gjenopprette ordningen «Kollektivtransport i distriktene» (KID)
Gi tilskudd til bygging av pendlerparkering
Nye investeringer på jernbanen (se egen tabell for fordeling)
Fjerne overprising av gebyrer i Statens vegvesen
SKATTE- OG AVGIFTSLETTELSER
Fjerne trafikkforsikringsavgift på traktorer
Gjeninnføre fordel for drosjer i vektkomponenten i engangsavgiften
Etablere CO2-fond for næringstransporten
Gjeninnføre avgiftsfritak på biodrivstoff utover omsetningskravet
Redusert biodrivstoffavgift innenfor omsetningskravet (pumpepris reduseres m. 20 øre)
Redusere bunnfr. i reisefradraget til 15 000 kr og øke satsen til 1,60 kr/km for alle reiser
Reversere ordningen med at ferje/bom regnes med i maksimalsatsen på reisefradraget
Redusere merverdiavgiftens lave sats fra 12 til 6 prosent (transport, overnatting mv.)

1) Gir redusert avgiftsinntekt til Avinor – som Sp kompenserer i dette forslaget til alternativt budsjett
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SD

SD
KMD
Skatt
Skatt

Kommune- og distriktspolitikk

Tiltak
FYLKESVEIER
Satse på fylkesveiene (fylkesrammen)
Aktivitetsfremmende tiltak via fylkene - fylkesvei
Totalt for pakken
FORDELING AV FYLKESVEIMIDLER
Vestland
Nordland
Troms og Finnmark
Viken
Møre og Romsdal

+284,5
+212,8
+212,2
+154,3
+151,4

Mill. kroner

Dep.

1000 KMD
500 KMD
1500
Agder
Vestfold og Telemark
Trøndelag
Innlandet
Rogaland

+109,8
+107,6
+103,5
+92,7
+65,8
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HELSE- OG
OMSORGSPOLITIKK
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AKUTTBEREDSKAP OG
TRYGGE HELSETILBOD
I HEILE LANDET
Helsetenester og beredskap må vere tilgjengeleg for alle innbyggjarar, uavhengig
av økonomi eller kor ein bur. Senterpartiet vil hindre utvikling av eit todelt helsevesen
ved å føre ein tydeleg folkehelsepolitikk, førebygge betre og styrke det offentlege
helsevesenet. Senterpartiet vil utvikle eit solidarisk helsevesen som er demokratisk
styrt og gir kvalitativt gode helse- og omsorgstenester i heile landet. Vi vil kjempe for
desentraliserte føde- og sjukehustilbod og ei god kommunehelseteneste nærast der
folk bur. For 2021 prioriterer vi eit løft for sjukehusøkonomien og akuttberedskapen,
psykisk helsehjelp, rusomsorg, legevakt og fastlegetenest.

STYRKA AKUTTBEREDSKAP
OG SJUKEHUSØKONOMI
Koronapandemien har vist oss verdien av eit sterkt
offentleg og desentralisert helsevesen med nok
kapasitet og god kompetanse. Senterpartiet vil i 2021
styrke helseberedskapen og økonomien til offentlege sjukehus med 1,1 mrd. kroner utover regjeringas
forslag. Vi foreslår å øyremerka 700 mill. kroner til
utvikling av lokalsjukehusa og trygge ambulansetenester med korte responstider, og sørge for desentraliserte fødetilbod med forsvarleg bemanning
og følgjetenester. Senterpartiet foreslår i tillegg å
øyremerke midlar til å byggje opp jordmortenesta
i kommunane, og sikre fleire jordmødre tilbod om
heile stillingar.
Senterpartiet foreslår 10 mill. kroner i planleggingsmidlar for ny base for luftambulanse i Bykle/Vinje.
Vi vil avvikle regjeringa si privatiseringsreform, «fritt
behandlingsval». Innan vår satsing på styrka sjukehusøkonomi prioriterer vi også auka midlar til MS-behandling og forsking på ME. Senterpartiet går i mot

78

Helse- og omsorgspolitikk

etablering av eit nytt gigantsjukehus i Oslo og støttar
ikkje ei nedlegging av Ullevål sjukehus.
Senterpartiet vil redusere den innsatsstyrte finansieringa (ISF) av sjukehusa til 40 prosent i 2021, med
mål om full rammefinansiering. Vi vil i 2021 avvikle
innsatsstyrt finansiering av fødetilbod og psykisk
helsevern, og erstatte den med rammefinansiering
etter behov. Senterpartiet vil avvikle ordninga med
nøytral moms i helseføretaka, som er eit incitament
til konkurranseutsetting av tenester. Senterpartiet
meiner at drift og investeringar skal skiljast, og har
fremja eige forslag om dette i Stortinget.
SIKRE FASTLEGEORDNING OG LEGEVAKT
Fastlegeordninga er grunnmuren i kommunehelsetenesta. Fastlegetenesta og legevaktordninga er no
i ei krise. Dei siste åra har fastlegane fått stadig nye
oppgåver utan at ressursane er auka tilsvarande.
Vaktbelastninga og arbeidspresset er stort. Mange
erfarne fastlegar vurderer å slutte. Unge legar vegrar
seg for å velje fastlegeyrket på grunn av det høge
arbeidspresset. Dette rammar også legevakttenesta,
som er ein viktig del av helseberedskapen.
Senterpartiet vil i 2021 opprette 400 fleire stillingar i
fastlegeordninga, Allmenlege i spesialisering (ALIS).
Senterpartiet foreslår eit tilskot på 50 mill. kroner til
å trygge legevaktordninga i distriktskommunar med
særlege rekrutteringsvanskar. Senterpartiet foreslår
ei ny tilskotsordning på 30 mill. kroner til kommunar
som vil prøve nye rekrutteringstiltak for fastlegar, til
dømes ved å tilby fastlønn. Senterpartiet prioriterer
i 2021 ei samla satsing på nær 400 mill. kroner til å
styrke fastlegeordninga og legevakta for å gi alle
innbyggjarar tilgang til fastlegetenester og legevakt
nær der ein bur.
KRAFTTAK FOR BETRE
PSYKISK HELSE OG RUSOMSORG
Senterpartiet foreslår 300 mill. kroner til ein øyremerka opptrapping av psykisk helsevern og rusomsorg
i spesialisthelsetenesta i 2021. Behovet for auka
kapasitet av både ambulante tenester og døgnpostar innan psykisk helsevern og rusfeltet, er stort.
Senterpartiet vil særleg prioritere ei utbygging av

Viktigaste prioriteringar
+ 1,1 mrd. kroner

til styrking av akuttberedskap
og offentlege sjukehus

+ 397 mill. kroner

til fastlegeordning og legevakt

+ 409 mill. kroner

til psykisk helse og rusomsorg

+ 200 mill. kroner

til ombygging og smitteverntiltak
i sjukeheim

Kjersti Toppe
(Hordaland)
Helse- og omsorgskomiteen

Senterpartiet vil i 2021 opprette 400
fleire stillingar i fastlegeordninga,
Allmenlege i spesialisering (ALIS).
Senterpartiet foreslår eit tilskot på
50 mill. kroner til å trygge legevaktordninga i distriktskommunar med
særlege rekrutteringsvanskar.
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også ei styrking av tilskotsordninga for førebygging
av rusavhengighet og spillavhengighet med 5 mill.
kroner.

Gjennom ein tydeleg folkehelsepolitikk
vil Senterpartiet auka innsatsen for å
redusere sosiale skilnader i helse.
Alle må få like moglegheiter til
å ha ei god helse.
tilbodet innan barne- og ungdomspsykiatrien (BUP)
og distriktspsykiatriske sentra (DPS).
Senterpartiet foreslår 10 mill. kroner til særskilt finansiering av helseundersøkingar av barn i barnevernet.
Vi foreslår 40 mill. kroner for å styrke tilbodet innan
psykisk helsevern og rusbehanding for innsette i norske fengsel. Vidare foreslår vi ei øyremerka tilskotsordning på 100 mill. kroner til styrking av arbeidet
innan rus og psykisk helse i kommunane. Vi ynskjer
auka satsing på tiltak som til dømes FACT Ung-team
og Rask psykisk helsehjelp (RPH).
Ungdom har stort behov for lågterskel psykisk
helsehjelp. Mange nybakte mødre slit med barseldepresjon. Senterpartiet foreslår difor 35 mill. kroner
til fleire jordmødre i barselomsorga og til helsesjukepleiarar i skulehelsetenesta. Vi prioriterer 4 mill.
kroner i statleg støtte til ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser. Vi styrkar tilskotsordninga til brukarog pårørandearbeid innan psykisk helse, rus og på
voldsfeltet med 5 mill. kroner. Senterpartiet føreslår
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GOD FOLKEHELSE GJENNOM BREIE TILTAK
Gjennom ein tydeleg folkehelsepolitikk vil Senterpartiet auka innsatsen for å redusere sosiale skilnader i helse. Alle må få like moglegheiter til å ha ei
god helse. Senterpartiet ynskjer å ta i bruk skulen
som folkehelsearena. Alle barn og unge, uavhengig
av bakgrunn, må få tilbod om 1 times fysisk aktivitet
i skulen kvar dag. Senterpartiet prioriterer innføring
av gratis frukt og grønt til elevar i ungdomsskulen
og i kombinerte barne- og ungdomsskular. Vidare
foreslår vi ei tilskotsordning til skular som vil etablere
skulematordning. Til saman er desse føreslåtte løyvingane på 141,7 mill. kroner for 2021. Senterpartiet
føreslår også ei særskilt satsing på fleire helsesjukepleiarar i skulehelsetenesta.
Å legge til rette for friluftsliv er eit viktig folkehelsetiltak. Senterpartiet foreslår å auke støtta til friluftsformål med 20 mill. kroner i 2021.
Antibiotikaresistens blir kalla helsevesenet si klimakrise. Senterpartiet foreslår å styrke det nasjonale arbeidet mot utvikling av antibiotikaresistente bakteriar
med 19 mill. kroner i 2021. Senterpartiet prioriterer
også 30 mill. kroner til forprosjektet for nasjonal produksjon av legemidlar og vaksiner. Vi støtter opp om
god folkehelse ved ein tydeleg politikk for å redusere skadeleg bruk av tobakk og alkohol, blant anna
ved å reversere liberaliseringa av taxfree-kvotane
regjeringa innførte i 2014.
BETRE ELDREOMSORG
Ein god kommuneøkonomi er avgjerande for å få til
ei god eldreomsorg. Senterpartiet foreslår å styrke
kommuneøkonomien med 3 mrd. kroner i 2021 i forhold til regjeringas framlegg. Regjeringa har foreslått
ei halvering av investeringstilskotet til sjukeheimsog heildøgns omsorgsplassar til neste år. Dette er
Senterpartiet ueinig i. Difor foreslår vi ein auke i tilskotet, slik at ytterlegare 500 nye, eller rehabiliterte,
plassar kan byggast i 2021.

Helse- og omsorgspolitikk

Koronapandemien har ført til eit ekstra behov for
smittevernstiltak på sjukeheimar, slik som å tilrettelegge betre for besøk, utføre mindre ombyggingar
for å førebygge smittespreiing og liknande. Senterpartiet prioriterer 200 mill. kroner i tilskot til slike
utbetringar i ei eiga «koronapakke» for sjukeheimar.
Senterpartiet vil ha eit løft for aktivitet og innhald i
eldreomsorga. Sunn mat og god matlukt har ein stor
verdi for eldre som bur på institusjon. Senterpartiet
foreslår å auke tilskota til å etablere kjøkken på kommunale sjukeheimar og omsorgsinstitusjonar med 30
mill. kroner. Vi foreslår 10 mill. kroner som tilskotsordning for kommunar for oppretting av fleire dagaktivitetsplassar for heimebuande personar med demens,
og 10 mill. kroner for oppretting av fleire kommunale
tilbod om heimerehabilitering. Vi vil støtte tilbodet
«Aktivitetsvenn» i regi av Nasjonalforeningen for
folkehelsen med 5 mill. kroner.
Mange eldre får ikkje det tannhelsetilbodet dei har
behov for. Senterpartiet foreslår difor 40 mill. kroner
for å betre det fylkeskommunale tilbodet innan tannhelse for eldre. Senterpartiet meiner at eldreomsorg

Ein god kommuneøkonomi
er avgjerande for å få til ei god
eldreomsorg. Senterpartiet foreslår å
styrke kommuneøkonomien med
3 mrd. kroner i 2021 i forhold til
regjeringas framlegg.
må vere eit kommunalt ansvar, og vil avvikle forsøka
med statlig finansiering av eldreomsorga.
EIT LØFT FOR LINDRANDE BEHANDLING OG OMSORG
Senterpartiet foreslår ei betydeleg auka satsing for
lindrande behandling (palliasjon) og god omsorg ved
alvorleg sjukdom i livets siste fase. Vi foreslår 40 mill.
kroner i øyremerka midlar i helseføretaka til palliative
team for lindrande behandling og omsorg på alle
sjukehus, mellom anna for å gi betre muligheiter til
heimebesøk og samarbeid med kommunehelsetenesta. Vi foreslår også øyremerka midlar til barnepalliative team i alle helseregionar, men støttar ikkje
oppretting av barnehospice i Kristiansand. Senterpartiet prioriterer 30 mill. kroner for å sikre vidare drift
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Omsorgsstønad er eit kommunalt
ansvar, og ein styrka kommuneøkonomi,
slik Senterpartiet foreslår, vil kunne
bidra til eit styrka tilbod for pårørande
og frivillige i alle kommunar.
ningsbyrå for om lag 1 mrd. kroner. Senterpartiet
meiner at faste, heile stillingar må vere eit mål, og at
bruken av bemanningsbyrå bør avviklast til fordel for
ei ordning med eigne, fast tilsette vikarar.
Senterpartiet meiner det er viktig med meir tverrfagleg kompetanse i helsevesenet, og foreslår ei særskilt satsing på 30 mill. kroner som tilskotsordning for
kommunar som vil satse på tverrfagleg rekruttering
av aktivitørar, musikkterapeutar, logopedar m.m.

av Lukas Hospice i Malvik. Vi foreslår å opprette fleire
kommunale palliative team, og muliggjer dette gjennom auka overføringar til kommunane. Senterpartiet
vil også løyve 2 mill. kroner til pasient- og pårørandeorganisasjonar innan palliasjonsfeltet.
STYRKA REKRUTTERING
OG DESENTRALISERTE UTDANNINGAR
Eit sterkt offentleg helsevesen er avhengig av god
rekruttering av helsepersonell. Det er i dag eit stort
underskot på helsearbeidarar innan fleire profesjonar. Difor foreslår Senterpartiet ei auke i nasjonal
utdanning av helsepersonell som vil gje 100 nye studieplassar innan medisin, 250 innan sjukepleieutdanning, 150 innan vidareutdanning i intensivsjukepleie,
100 innan helsesjukepleie og 100 innan jordmorutdanning. Vi foreslår vidare å opprette 75 fleire LIS
1-stillingar (turnuskandidatar) på sjukehus, i tillegg til
auken som ligg i regjeringa sitt framlegg til budsjett.
Senterpartiet vil sikre desentraliserte sjukepleiarutdanningsplassar og vil pålegge helseføretaka å ta
inn fleire lærlingar i helsefagarbeid. Norske sjukehus
kjøpte i 2019 inn vikartenester frå eksterne beman-
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PÅRØRANDE OG FRIVILLIGE,
IDEELLE ORGANISASJONAR
Utan innsatsen til pårørande og frivillige, ideelle
organisasjonar ville pasientar og brukarar neppe fått
den hjelpa dei har behov for. 800 000 pårørande i
Noreg står i dag for 100 000 årsverk, som tilsvarar
ein verdi på 40 mrd. kroner. Pårørandeundersøkingar viser at pårørande er bekymra for at dei ikkje får
nok avlastning, dei er bekymra for eiga helse og for
økonomi.
Senterpartiet vil i statsbudsjettet for 2021 styrke det
nasjonale pårørandearbeidet i regi av Pårørandealliansen. Vi vil gje tilskot til frivillige organisasjonar sitt
arbeid for brukarar og pårørande innan felta psykisk
helse, rus og vald. Omsorgsstønad er eit kommunalt
ansvar, og ein styrka kommuneøkonomi, slik Senterpartiet foreslår, vil kunne bidra til eit styrka tilbod for
pårørande og frivillige i alle kommunar.
IKT – DET DIGITALE HELSEVESENET
Norsk helsesektor treng eit digitalt løft. Digitalisering
av helsesektoren må baserast på eit samspel mellom offentleg og privat sektor. Dei siste åra har det
vore mange dømer på mislykka digitaliseringsprosjekt i helsesektoren der ein også har sett pasientane sitt personvern i fare. Senterpartiet vil ikkje løyve

Helse- og omsorgspolitikk

midlar til Akson; ei ny felles journalløysing for kommunehelsetenesta, før Riksrevisjonen har behandla
saka. Akson er ikkje sendt på høyring og løysinga har
fått stor kritikk av både fagprofesjonar og eit samla
IT-miljø.
Senterpartiet vil prioritere midlar til å utvikle nye
samhandlingsløysingar for helsesektoren, som til dømes felles legemiddelliste. Senterpartiet vil vidareføre Nasjonalt velferdsteknologiprogram og foreslår 20
mill. kroner til dette arbeidet i 2021.
FELLES EIGENANDELSTAK OG
INNFØRING AV MVA PÅ ALTERNATIV MEDISIN
Senterpartiet støttar forslaget om å slå saman
dagens to eigenandelstak til eitt. Men Senterpartiet
meiner at staten ikkje skal spare pengar på denne
omlegginga, og at omlegginga skal vere budsjettnøytral. Senterpartiet prioriterer 212,5 mill. kroner for
å redusere eigenandelane i helsevesenet i forhold
til regjeringas forslag. Dette vil gi eitt nytt, felles
eigenandelstak på 3030 kroner i 2021. Senterpartiet foreslår ei utsetting av forslaget om momsplikt
for alternativ medisin. Vi meiner det må gjerast ei

grundigare utgreiing av konsekvensane av forslaget,
spesielt gjeld dette for området psykisk helsehjelp.
MINDRE BYRÅKRATI, BETRE TENESTER
Senterpartiet vil stoppe marknadsrettinga av helsesektoren og hindre at sjukehus blir styrt etter
bedriftsøkonomiske prinsipp. Vi vil avvikle helseføretaksmodellen og sikre folkevald styring av sjukehussektoren. Norsk helsevesen treng ein demokrati- og
tillitsreform. Helsepersonell må få bruke meir av
arbeidstida på direkte pasientkontakt, og unødvendig rapportering og byråkrati i helsevesenet må reduserast. E-helsedirektoratet er døme på ein ukultur
i helseforvaltninga med auka byråkrati og enorm
konsulentbruk. Senterpartiet foreslår i vårt alternative
statsbudsjett å kutte både i bruken av dyre eksterne
konsulentar, og i direktørnivåa, i den sentrale helseforvaltninga.

Helsepersonell må få bruke meir av
arbeidstida på direkte pasientkontakt,
og unødvendig rapportering og byråkrati i helsevesenet må reduserast.
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«Akuttberedskap og trygge helsetilbod i heile landet»
«Akuttberedskap
og trygge helsetilbod i hele landet» - Helsepolitikk
Helse- og omsorgspolitikk
Tiltak
Mill. kroner Dep.
SYKEHUSPAKKE
Helseforetakene. Økning i statlige midler til pasientbehandling ved offentlige sykehus
1100 HOD
120
Herav:
Styrke lokalsykehus, fødetilbud og ambulansetjenesten
700
Etablere 75 flere LIS1-stillinger (utdanningsstillinger for leger)
40
Planleggingsmidler til ny base for luftambulanse i Bykle/Vinje
10
Opprette barnepalliative team og styrke palliative tilbud
40
MS-behandling
5
Styrke psykisk helsevern og rusomsorg (inkl. økt støtte til BUP og DPS)
300
Herav:
Helsekartlegging for barn under barnevernets omsorg
10
Styrke psykisk helsevern og rusbehandling i fengslene
40
Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS)
4
ME-forsking
1
Basisbevilgningene til spesialisthelsetjenesten vil øke betydelig pga. at Senterpartiet
overfører blant annet kvalitetsbasert finansiering, merverdiavgiftskompensasjon og
deler av innsatsstyrt finansiering til helseforetakenes basisbevilgninger. Dette vil gi en
rimeligere og mer forutsigbar finansiering for sykehusene.
ALLMENNLEGEPAKKE
Rekruttere 400 flere fastleger (ALIS-tilskudd) fra 1. juli
120
Basistilskudd, utjamningstilskudd, refusjoner og egenandeler (v. flere ALIS-leger)
Kommunale tilskudd for å sikre rekruttering av fastleger
Gjenetablere støtteordning for distriktskommuner med særlige legevaktsutfordringer
Tilskudd ved flere fastleger/allmennleger i spesialisering
Totalt for pakken

30
163,6
30
50
123,2
396,8

HOD
HOD
HOD
HOD
KMD

FOLKEHELSEPAKKE
Innføre skolefrukt på ungdomsskoler og kombinerte skoler fra høsten 2021
120
Innføre
tilskudd til tilrettelegging for én time fysisk aktivitet hver dag i skolen
Tilskuddsordning for skoler som vil satse på skolematordninger
Øke bevilgningen til friluftsformål
Antibiotikaresistens: styrke Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP)
Reversere tax free-endringene som ble vedtatt i RNB 2014
Totalt for pakken

121,7
10
20
20
5
110
286,7

KMD
KD
HOD
KLD
HOD
Skatt
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Tiltak
PSYKISK HELSE- OG RUSOMSORGSPAKKE
Styrke psykisk helsevern og rusomsorg
120
Herav:
Helsekartlegging for barn under barnevernets omsorg
Styrke psykisk helsevern og rusbehandling i fengslene
Styrking av arbeid for brukere og pårørende innen psykisk helse, rus og på voldsfeltet
Styrking av tilbud innen psykisk helse og rusomsorg i kommunene
Styrking av ROS – Rådgivningstjeneste om spiseforstyrrelser
Totalt for pakken
ANDRE TILTAK
Nasjonalt velferdsteknologiprogram
Tilskuddsordning for forebygging av rusavhengighet og spilleavhengighet
Tilskudd til pasient- og pårørendeorganisasjoner innen palliasjonsfeltet
Pårørendealliansen
Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens
Tilskudd for å opprette kjøkken ved institusjoner for eldre
Økt tilskudd for til sammen 500 nye heldøgns sykehjems- eller omsorgsplasser
Tilskuddsordning sykehjem grunnet covid-19 (smittefrie innganger, besøksrom mm.)
Tilskuddsordning for tverrfaglig kompetanse i helsetjenesten (aktivitører m.fl.)
Aktivitetsvenn - frivillig arbeid med personer med demens
Øremerke midler til Lukas Hospice Malvik
Jordmødre og helsesykepleiere (styrke barselomsorg og skolehelsetjenesten)
Hjemmerehabilitering i kommunene
Redusert egenandel med nytt egenandelstak på kroner 3030
Styrke tannhelsetilbudet til eldre og andre med rett til gratis tannhelsetjeneste
Etablere 100 nye studieplasser i medisin
Etablere 250 nye studieplasser i sykepleie
Videreutdanning intensivsykepleie – 150 nye studieplasser
Videreutdanning jordmor – 100 nye studieplasser
Videreutdanning helsesykepleier – 100 nye studieplasser
Planlegge kiropraktorutdanning ved UiB
Antibiotikaresistenspakke. Se kapittelet om landbrukspolitikk

Mill. kroner

Dep.

300 HOD
10
40
5 HOD
100 HOD
4 HOD
409
20
5
2
1
20
30
46,3
200
30
5
30
35
10
212,5
40
13
10
7
4,5
4
1

HOD
HOD
HOD
HOD
HOD
HOD
HOD
HOD
HOD
HOD
HOD
HOD
HOD
HOD
KMD
KD
KD
KD
KD
KD
KD

24 >>>
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FORSVARSPOLITIKK
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EIT FORSVAR AV
OG FOR FOLKET
Senterpartiet vil styrke forsvaret av Noreg. Verda rundt oss er i endring,
og våre nærområde er i aukande grad arena for stormaktsrivalisering.
Senterpartiet fortsetter å ta klare grep i vårt alternative budsjett. Me føreslår
å styrke personellsituasjonen i heile Forsvaret, auke løyvingane til Hæren og
Heimevernet, og starte prosessen med anskaffing av nye stridsvogner.
Senterpartiet held fast på at Andøya flystasjon er den desidert best eigna
basen for maritime patruljefly, og vi vil vidareføre Andøya flystasjon som base
for dei nye overvakingsflya.

EIT BREITT OG KOMPETENT FORSVAR
For Senterpartiet kan ikkje viktigheita av ei reell
satsing på det norske forsvaret understrekast nok.
Noreg står ovanfor ein ny sikkerheitspolitisk situasjon. Ikkje sidan slutten av den kalde krigen har
Noreg og våre allierte stått ovanfor eit slikt omfang
av tryggleiksutfordringar; mot staten, samfunnet og
individet. Samstundes har alle greiner i Forsvaret
store manglar på personell. Senterpartiet vil snu
utviklinga og tilføre forsvaret vårt fleire soldatar. Det
må vere godt samarbeid mellom Forsvaret og andre
beredskapsetatar. Covid-19-pandemien har synleggjort at den nasjonale beredskapen ikkje er god nok.

Senterpartiet vil sikre folkestyret i Noreg. Då må me
ha kontroll over vårt eige territorium. Senterpartiet
sitt mål med forsvarspolitikken er å sikre eit forsvar
som kan forsvare norsk territorium, sikre nasjonale
interesser og bidra til NATO-landa sin tryggleik saman med våre allierte.
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Ein føresetnad for tryggleik i Noreg er eit forsvar som
er budd på alle aktuelle trugsmål. Dei komande åra
risikerer Noreg press mot grensa, hybrid krigføring,
dataangrep, press mot nasjonal suverenitet over
norske naturresursar og omfattande, og koordinert,
terror. Difor treng me eit forsvar med eit breitt spekter av kapasitetar som er bygd opp av norske menn
og kvinner med forsvarskompetanse. Noreg treng
fleire – ikkje færre - soldatar i åra framover.

Forsvarspolitikk

Me føreslår å løyve 800 mill. kroner
meir til Hæren enn det regjeringa har
føreslått, slik at Hæren kan setje i gang
arbeidet med investeringar i mellom
anna stridsvogner og få på plass fleire
soldatar og vernepliktige.

HÆREN
Gjennom vårt alternative forsvarsbudsjett vil Senterpartiet sikre ein sterk og robust hær. Hæren er i dag
underfinansiert og har kritiske manglar. Naudsynte
investeringar, som eit samla Storting har vedteke, og
som Senterpartiet gong etter gong har føreslått i dei
årlege budsjetta, er framleis ikkje sette i gong. Førre
stortingsperiode fekk Hæren berre om lag halvparten
av investeringsmidlane den etter planen skulle få.
Det trengs store investeringar og fleire soldatar i
Hæren. Dette tar Senterpartiet konsekvensen av. Me
føreslår å løyve 800 mill. kroner meir til Hæren enn
det regjeringa har føreslått, slik at Hæren kan setje
i gang arbeidet med investeringar i mellom anna
stridsvogner og få på plass fleire soldatar og vernepliktige. Senterpartiet vil vidareutvikle Brigade Nord
til ein mekanisert brigade. Behovet for skyts til å
kunne gi eldstøtte til Hæren vil auke i tråd med oppbygginga av Brigade Nord, og Senterpartiet vil difor
anskaffe meir ammunisjon, samt framskunde etablering av kampluftvern til Hæren. Hæren treng eigne
helikopter. Senterpartiet føreslår at planlegginga av
anskaffing av nye helikopter til Hæren byrjar i 2021.
Talet på gjennomsnittleg øvingsdøgn i avdelingane
var lågare i 2019 enn i 2014. Senterpartiet vil sikre
fleire øvingar av framifrå kvalitet og auke oppsettingsgraden i Brigaden for å møte NATOs styrkemål.
Dette vil styrke beredskapen og forsvarsevna. Senterpartiet vil også starte etablering av ein kadrebasert Brigade Sør.

Viktigaste prioriteringar
1 mrd. kroner

til Hæren og Heimevernet

+ 880 mill. kroner

til materiell og beredskapsbygging
i Forsvaret

Bevare Andøya flystasjon

Emilie Enger Mehl
(Hedmark)
Utanriks- og
forsvarskomiteen

Liv Signe Navarsete
(Sogn og Fjordane)
Utanriks- og
forsvarskomiteen

Senterpartiet føreslår at
planlegginga av anskaffing av
nye helikopter til Hæren
byrjar i 2021.

Senterpartiet verdset den kulturelle og danningsskapande delen av Forsvaret. Dette bidreg til det
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positive omdømmet Noreg sine soldatar har i NATO.
Eit element i dette er den gamle krigsskolen i Oslo,
som har ein enorm verdi for Forsvaret. Difor føreslår
Senterpartiet å løyve 15 mill. kroner til stiftinga som
skal bevare den gamle krigsskolen. På denne måten
vil Forsvaret fortsatt kunne nytte bygget til dei føremål som har vore tidligare.
HEIMEVERNET
Senterpartiet vil sikre eit sterkt Heimevern med
nærvære i heile landet. Me veit at den lokale beredskapen er avgjerande når krisa først inntreff. Senterpartiet føreslår difor eit løft for Heimevernet. Regjeringa har fjerna rundt 5000 heimevernssoldatar på si
vakt, frå 45 000-40 000. Senterpartiet føreslår å auke
løyvingane til Heimevernet med 200 mill. kroner samanlikna med regjeringa sitt budsjettforslag. Dette
sikrar fleire soldatar i Heimevernet, samt meir trening
og moderne våpen og utstyr.
SJØFORSVARET
Det norske Sjøforsvaret er svekka etter tapet av fregatten Helge Ingstad. Senterpartiet føreslår i vårt alternative budsjett å styrke personellsituasjonen for å
kompensere for tapet og vil starte oppbygginga av ei
6. besetning på fregattane. Dette vil gjere det mogleg for Sjøforsvaret å segle meir og oppretthalde
heilt avgjerande og god oversikt i våre havområde.
Me foreslår å løyve 100 mill. kroner meir enn regjeringa til å styrke personellsituasjonen i Sjøforsvaret.

Senterpartiet føreslår å auke
løyvingane til Heimevernet med
200 mill. kroner samanlikna med
regjeringa sitt budsjettforslag. Dette
sikrar fleire soldatar i Heimevernet,
samt meir trening og moderne
våpen og utstyr.

90

MATERIELL OG BEREDSKAPSBYGGING
Senterpartiet vil styrke materiell og forsyningsberedskapen i Forsvaret i 2021. Dette vil bidra til å styrke
beredskapen, særskilt for Hæren og Sjøforsvaret.
I ei tid med samanfallande omstende, behov og
interesser knytt til den globale pandemien og den
tryggleikspolitiske situasjonen, vil Senterpartiet
engasjere norsk industri til å støtte Forsvaret med
beredskapsbygging.
Sjøforsvaret treng nye fartøy, og eksisterande fartøy
treng vedlikehald. Senterpartiet vil framskunde oppgradering og vedlikehaldsarbeid, samt gå til anskaffing av minerydderfartøy .

Forsvarspolitikk

Hæren skal vokse og har behov for meir ammunisjon,
kampluftvern og oppgradering av køyretøy. Senterpartiet vil sette i gong med innkjøp og oppgradering
allereie i 2021, og føreslår å løyve 880 mill. kroner
meir til å forbetre forsynings- og materiellberedskapen i Forsvaret, samt styrke norsk forsvarsindustri.
ANDØYA
Senterpartiet har heile tida åtvara mot at regjeringa og Arbeiderpartiet si avgjerd om å leggje ned
Andøya flystasjon som base for maritime overvakingsfly. Senterpartiet meiner avgjerda er eit historisk
feilgrep. Noreg si forsvarsevne blir dårlegare og Forsvaret sin økonomi blir svakare. Til og med før basen
på Evenes er bygd, kan me slå fast at Senterpartiet
sine åtvaringar har slått til. Kostnadsoverslaget ved
å byggje opp ny base for maritime overvakingsfly på
Evenes har allereie sprukke, og kostnadane vil fortsetje å vekse. Medan investeringskostnaden, i følgje
regjeringa, ville bli 3,5 mrd. kroner, er det allereie no

Senterpartiet vil sette i gong med
innkjøp og oppgradering allereie i 2021,
og føreslår å løyve 880 mill. kroner meir
til å forbetre forsynings- og materiellberedskapen i Forsvaret, samt styrke
norsk forsvarsindustri.

klart at den blir minst 1,5 mrd. kroner meir. Me har like
fullt berre sett ein liten del av kostnadssprekken og
lista med utfordringar på Evenes fortsett å vekse.
Flyttinga av dei maritime patruljeflya byr på store
problem når det gjelder mellom anna turbulens, sivil
flytrafikk, miljøproblem, alliert mottak og manglande plass til anna militær infrastruktur. Senterpartiet
følgjer nøye den negative kostnadsutviklinga og utfordringane, og har lagt fram eit representantforslag
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der me ber om gjennomgang av kostnadsbilete for
etableringa av basen for maritime patruljefly på Evenes. Senterpartiet føreslår kutt i løyvingane til flytting
av maritime patruljefly til Evenes, då me vil behalde
Andøya flystasjon som er den suverent beste basen
me har til denne aktiviteten.
Noreg er i ferd med å innføre store omstillingar i
Forsvaret. Me er i gang med innfasing av nye F35
jagarfly og skal etter kvart gå over til P8 maritime
patruljefly. Dette medfører ei ytterlegare belastning
på Luftforsvaret som regjeringa ikkje tek stor nok
høgde for. Samstundes som me får nye fly, må me
sikre ein kontinuerlig kapasitet for å hevde Noreg
si suverenitet med dei noverande F16 og P3 Orion.
Det er dermed naudsynt å ha doble besetningar for
å handtere den nye kapasiteten, samstundes som
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me driftar den gamle for å sikre operativ evne. Difor
føreslår Senterpartiet å løyve 20 mill. kroner i ekstra
driftsmidlar til Luftforsvaret utover Regjeringa sitt
forslag. Dette for å sikre at me ikkje mistar naudsynt
og kritisk kompetanse i Forsvaret.
VERNEPLIKTA
Senterpartiet ynskjer eit folkeforsvar – eit forsvar av
folket, for folket. Gjennom verneplikta sikrar me ei
breiast mogleg rekruttering til Forsvaret. Eit folkeforsvar må setjast saman frå alle lag av folket. Dei
best skikka og motiverte kan då velje å halde fram
si militære karriere etter avtent verneplikt. Forsvarsviljen i det norske folk er høg. Norske folkevalde må
sikre eit forsvar som gjer seg nytte av denne heilt
avgjerande ressursen. Senterpartiet vil medverke til
at Noreg får fleire, ikkje færre, soldatar.

Forsvarspolitikk

«Eit forsvar av og for folket»
- Forsvarspolitikk
«Eit
forsvar av og for folket» - Forsvarspolitikk
Tiltak
Styrke Hæren
Av dette:
Styrke personellsituasjonen i Hæren og raskere oppbygging av Brigade Nord
Starte prosess med investering i stridsvogner
Sikre dedikert helikopterstøtte til Hæren
Starte oppbygging av et ledelseselement for en Brigade Sør
Hærens behov for mer kampluftvern – NASAMS oppgraderes

Mill. kroner Dep.
800 FD
300
300
80
20
100

Styrke Heimevernet
Av dette:
Øke til 45 000 mann
Øke øving og trening
Forsere våpenkjøp og annen personlig utrusting

200 FD

Styrke personellsituasjonen i Sjøforsvaret
Driftsmidler - overvåkingen av det norske territoriet og nordområdene – til P3 Orion
Tilpasning av infrastruktur på Andøya
Opprette egen budsjettpost til Det frivillige skyttervesen
Midler til stiftelsen som skal drifte den gamle krigsskolen, Tollbugt. 10
Midler til Norwegian Spitfire Foundation

100
20
55
31
15
5

Investeringer for å styrke forsvarsevnen som samtidig bidrar til aktivitet i Norge
Bygging av minerydderfartøy
Joint strike missile
Naval strike missile
Ny artilleriammunisjon og fylle opp beredskapsbeholdninger
Objektsikring i Forsvaret – tiltakspakke
Vedlikehold på Sjøforsvaret og Kystvaktens fartøyer
Tekniske oppgraderinger – bergepanser og ingeniørpanservogn

880
500
60
100
50
40
80
50

100
50
50
FD
FD
FD
FD
FD
FD
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SOLIDARITET
OG FORDELING
Senterpartiet ynskjer gjennom utanrikspolitikken å styrke folkestyret,
sikre rettferdig fordeling, medverke til trygg tilgang på mat, auka sjølvforsyning,
samt stø opp om menneskerettane. Me meiner at sikker tilgang på mat er ein
grunnleggjande menneskerett og ein føresetnad for at samfunn skal lukkast.
Senterpartiet ynskjer å leggje til rette for eit samfunn med mindre ulikskapar,
både nasjonalt og globalt.

© Istock

HELSE
Covid-19-pandemien råkar verdas fattigaste og
mest sårbare hardt. For Senterpartiet er det viktig å
styrke tiltak som reduserar tap av liv, samt styrkar
samfunna si handtering av pandemien. Senterpartiet
meiner det er viktig at støtta til vaksinealliansen GAVI
vert auka i 2021. Dersom verda skal lukkast med å
nedkjempe pandemien, er det naudsynt med auka
ressursar til vaksinasjon slik at vaksinedekninga blir
universell. Ein føresetnad for dette er styrka helsesystem og berekraftig finansiering av nasjonale
vaksineprogram. Senterpartiet ynskjer å støtte opp
under WHO sitt globale leiarskap og hjelpearbeid i
møte med pandemien. Å sikre grunnleggjande helsehjelp til sårbare menneske vil vere ei viktig prioritering for Senterpartiet i 2021.
MEIR LIKSKAP I OG MELLOM LAND
Senterpartiet meiner Noreg må tenkje langsiktig i bistandspolitikken. Gjennom den må me medverke til
at alle menneske får dekka dei mest grunnleggjande
behova sine. Covid-19-pandemien får store konsekvensar for verdas fattigaste og mest sårbare. Fokus
på å dekke grunnleggjande behov vil stå sentralt i
bistandsarbeidet komande år. Samstundes må me
leggje til rette for berekraftig økonomisk utvikling og
leggje til rette for eit samfunn med mindre ulikskapar, både nasjonalt og globalt.
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37 millionar menneske i verda er blinde og nesten
halvparten av desse er råka av grå stær. Med enkle
grep kan mange av desse menneskane få synet
tilbake. Difor føreslår Senterpartiet å løyve 10 mill.
kroner til å forhindre grå stær. Dette vil kunne gje
omlag 20 000 menneske synet tilbake.
MEIR BISTAND TIL JORDBRUK
Talet på menneske i verda som svelt er igjen aukande. Senterpartiet ynskjer at Noreg skal bruke meir
ressursar på å gje fleire menneske sikker tilgang på

Utanriks- og bistandspolitikk

trygg mat. Ei styrka satsing på landbruksbistand går
som ein grøn tråd gjennom Senterpartiet sitt bistandsbudsjett. Verdsbanken har presisert at investeringar som tener småbønder i landbruket gjev minst
dobbelt så stor effekt som annan bistand med tanke
på å få landa ut av fattigdom. Senterpartiet vil difor
at 10 prosent av all bilateral bistand vert øyremerkt til
landbruksbistand.
Noreg har høg kompetanse innan landbruk. Eit
landbruk tufta på berekraftig forvalting av jorda
og naturressursane gir auka produktivitet. Dette er
avgjerande for å løfte fleire menneske ut av svolt og
fattigdom. I følgje Verdsbanken vil Afrika sør for Sahara trenge 20 millionar jobbar årleg for å halde tritt
med befolkningsauken. Grunna covid19-pandemien
er dette talet venta å auke ytterlegare. Mange av
desse nye jobbane kan skapast i landbrukssektoren.
Noreg har lang erfaring med å byggje rådgjevingsorgan og tilgang til marknader gjennom organisering
av landbruket i samvirke, noko som også kan gje
bønder i utviklingsland sterkare styring over eiga
næringsutvikling.
SIVILT SAMFUNN
For Senterpartiet er det viktig å støtte opp om oppbygginga av nasjonalstatar som blir styrt gjennom
eit levande folkestyre og desentralisering av makt.
Spreiing av makt føreset eit aktivt sivilt samfunn i
kvart land. Senterpartiet ser med uro på den negative utviklinga og innsnevring av menneskerettar og
sivilsamfunnet sitt handlingsrom over heile verda
berre dei seinaste åra. Mange av dei store demokratiske reformene verda har opplevd har hatt utspringet sitt i arbeid i sivile organisasjonar. Senterpartiet
vil difor prioritera støtta til sivilt samfunn, og føreslår
å auke denne posten med 100 mill. kroner samanlikna med regjeringa sitt føreslåtte budsjett.
FN SI ROLLE
Kjerna i Senterpartiets utanrikspolitikk ligg i internasjonalt samarbeid mellom suverene, demokratiske
nasjonalstatar. Eit sterkt FN som med tyngde kan
forsvare folkeretten og suverenitetsprinsippet, og
bidra til å løyse globale utfordringar, er ein føreset-

Viktigaste prioriteringar
+400 mill. kroner

til Verdas matvareprogram (WFP)

+ 240 mill. kroner
til FN sin høgkommissær
for flyktningar

+ 100 mill. kroner

til styrking av sivilt samfunn

Emilie Enger Mehl
(Hedmark)
Utanriks- og
forsvarskomiteen

Liv Signe Navarsete
(Sogn og Fjordane)
Utanriks- og
forsvarskomiteen

Senterpartiet meiner Noreg må
tenkje langsiktig i bistandspolitikken.
Gjennom den må me medverke til at
alle menneske får dekka dei mest
grunnleggjande behova sine.
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Verdas matvareprogram driv både
naudhjelp og langsiktig
utviklingsarbeid.
nad for ei slik verdsorden. Organisasjonen må ha høg
legitimitet. Senterpartiet meiner det er naudsynt å
effektivisera og reformera FN, slik at det vert mindre
byråkrati.
FNs berekraftsmål er nasjonalstatane felles plan for
berekraftig utvikling frå 2015 til 2030. Senterpartiet
meiner FN sine berekraftsmål peikar i rett lei. Berekraftmåla om avskaffing av svolt og fattigdom, og
å fremje god helse, er heilt avgjerande dersom me
skal klare å nå dei andre måla. Vinnaren av Nobels
Fredpris for 2020, Verdas matvareprogram (WFP),
er verdas største humanitære organisasjon, og særs
viktig for å nå FNs bærekraftmål ein og to. Verdas
matvareprogram driv både naudhjelp og langsiktig utviklingsarbeid. Til dømes gjennom «mat for
arbeid»-program bidreg organisasjonen til å hyre
lokal arbeidskraft og hjelpe lokalsamfunn i ei rekkje
utviklingsland til å auke sin matproduksjon. Senterpartiet føreslår difor å løyve 400 mill. kroner meir enn
regjeringa til Verdas matvareprogram.
Dei siste åra har det vore eit svært høgt tal for fordrivne flyktningar i verda. FN sin høgkommissær for
flyktningar (UNHCR) har eit stort behov for vekst i
sitt budsjett, men inntektene til høgkommissæren
har ikkje vorte auka tilsvarande. Situasjonen i Syria
og Irak er blant verdas mest underfinansierte krisar.
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Støtte og finansiering frå Noreg gir UNHCR høve til å
hjelpe dei mest sårbare flyktningane. Senterpartiet
føreslår difor å auke løyvingane til FN sin høgkommissær for flyktningar med 240 mill. kroner. Me vil
at Noreg, i samråd med FN sin høgkommissær for
flyktningar, tek stilling til om ein tredjedel av midlane
kan brukast slik at ein kan hjelpe fleire ved å bruke
midlane i FN sine eigne leire.
KUTT I EØS-MIDLAR
Regjeringa føreslår ei rekordstor løyving til EØS-midlar på nesten 6 mrd. kroner, noko som er fire gongar
meir enn det som vart brukt i 2019, og ei kraftig auke
frå inneverande år. Senterpartiet går i mot denne
auken, og føreslår i staden å redusere løyvingane til
EØS-midlar i 2021. Senterpartiet meiner Noreg kan
motverke fattigdom meir effektivt på andre måtar
enn gjennom å gje løyvingar til EØS-midlar. Både
Europameldinga og Riksrevisjonen har tidlegare stilt
spørsmålsteikn ved om, og eventuelt i kor stor grad,
EØS-midlane faktisk bidreg til utjamning i levekår
i Europa. Vi føreslår difor å trappe ned løyvingane i
2021 med omlag 58 prosent.

Utanriks- og bistandspolitikk

«Solidaritet og«Solidaritet
fordeling» - Utanriksog bistandspolitikk
og fordeling»
- Utanriks- og bistandspolitikk
Tiltak
Økt støtte til World Food Programme
Øke bevilgningen til FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR)
Øremerke 10 % til landbruksbistand. Midtøsten og Nord-Afrika
Øremerke 10 % til landbruksbistand. Europa og Sentral-Asia
Øremerke 10 % til landbruksbistand. Afghanistan
Øremerke 10 % til landbruksbistand. Afrika
Øremerke 10 % til landbruksbistand. Asia
Øremerke 10 % til landbruksbistand. Latin-Amerika og Karibia
Øke støtten til å forhindre grå stær
Øremerke midler til fokus på småskala landbruk
Øke støtte til sivilt samfunn. Sikre robuste nasjonalstater
Grensekontrollpakke. Se kapittelet om justispolitikk

Mill. kroner
400
240
53,4*
54,2*
51*
215,3*
43,4*
21*
10
100*
100

Dep.
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
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TRYGGE NÆRMILJØ
Trygghet for alle, uansett hvor i landet man bor, er en av de viktigste
oppgavene politikere skal løse. Regjeringen har i over syv år ført en politikk
som gjør at politiet blir fjernere fra folk. Fengsel i distriktene blir lagt ned.
Nå svekkes også rettssikkerheten i distriktene gjennom tidenes sentralisering
av tingrettene og jordskifterettene. Senterpartiet er landets garantist mot
regjeringens ideologiske tro på stordrift og sentralisering. Vi arbeider for å
sikre trygghet, rettssikkerhet og tilgjengelige tjenester for innbyggerne
over hele landet - hver dag.

lisert bort fra nesten 200 kommuner gjennom den
såkalte nærpolitireformen. Senterpartiet mener at
politistasjoner, lensmannskontor og politiposter må
opprettes og bemannes slik at de er permanent til
stede i lokalsamfunnene. Folk skal få hjelp der de er
- når de trenger det.
Om lag 500 nyutdannede politifolk er uten jobb i
politiet. Samtidig mangler det politifolk i aktiv tjeneste for å nå det vedtatte bemanningsmålet. Senterpartiet mener at målet om minst 2 politifolk per
1000 innbygger må gjelde i samtlige politidistrikt.
I Senterpartiets alternative budsjettforslag foreslår
vi 145 mill. kroner mer enn regjeringen til ytterligere
oppbemanning i politiet i 2021.

ET NÆRT OG TILSTEDEVÆRENDE POLITI
Senterpartiet vil at politiet skal være synlig og til
stede der folk bor, enten det er på bygda, i et tettsted eller i en bydel. Vi er derfor imot sentraliseringsreformen i politiet som regjeringen gjennomfører.
I oktober 2020 ble det kjent at nær 80 prosent av
politiets egne ansatte i Agder mente at nærpolitireformen ikke har gitt et mer synlig og tilgjengelig
politi. Et tilstedeværende politi har en forebyggende
effekt, er relasjonsbyggende og trygghetsskapende.
I følge SSB har over 1100 politiansatte blitt sentra-
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Mens både konsulentbruken og byråkratveksten i
Politidirektoratet, Politiets IKT-tjenester og Politiets
fellestjenester har økt enormt de siste årene, sliter
politidistriktene med trange budsjetter. Senterpartiet
vil legge ned Politidirektoratet og omfordele store
deler av pengene til politidistriktene til innkjøp av nye
kjøretøy, økt bemanning, styrking av grensekontrollen, flere etterforskere og styrking av påtalemyndigheten.
Politiet møter nye utfordringer som overgrep og
annen kriminalitet begått via internett. Samtidig må
alvorlig kriminalitet som vold, drap, ran, voldtekt og
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vold i nære relasjoner prioriteres høyt i hele straffesakskjeden. Når folk opplever at saker ikke blir prioritert og oppklart, blir tilliten til politi og rettsvesen
svekket. I politiets egen innbyggerundersøkelse fra
2014 oppga 89 prosent at de hadde svært stor, eller
ganske stor, tillit til politiet. I 2019 var denne andelen
falt til 79 prosent.
Nærpolitireformen har ført til at politidistriktenes
arbeid mot organisert kriminalitet har blitt kraftig redusert. Dette har blitt synlig i storbyer som Oslo, Bergen og Trondheim som opplever økende vold i det
offentlige rom, samt utbredt omsetning av narkotika.
Politidistriktenes arbeid mot organisert kriminalitet
er som følge av nærpolitireformen plassert i samme
enhet som seksuelle overgrep, noe som fører til at
det svært ressurskrevende og tidkrevende arbeid
med å følge gjenger, nettverk og enkeltpersoner
knyttet til organisert kriminalitet, har blitt nedprioritert - til tross for at riksadvokaten fremhever at dette
skal prioriteres. Senterpartiet mener at arbeid mot
begge disse alvorlige kriminalitetsområdene må ha
tilstrekkelig med ressurser og ikke settes opp mot
hverandre.
Antall anmeldte saker om grov narkotikakriminalitet
har falt med om lag 20 prosent gjennom nærpolitireformen, uten at det er belegg for å hevde at forbruk
og omsetning har gått ned i perioden. Senterpartiet
foreslår derfor å opprette en egen enhet ved Kripos
som, sammen med lokalt politi, skal arbeide på
tvers av politidistriktene for å gå etter multikriminelle
bakmenn og nettverk som driver med hvitvasking,
arbeidslivskriminalitet og narkotikakriminalitet.
Utviklingen i Sverige og andre europeiske naboland
er urovekkende. Senterpartiet ønsker at politiet får
ressurser og mulighet for å ta tak i disse problemene
før vi kommer i liknende situasjon som våre naboer.
Denne problematikken er mest synlig i Oslo, Romerike og Follo, men øker også i områder som Drammen, Grenland, Bergen og Trondheim. Senterpartiet
foreslår at gjengenheten ved Kripos får et dedikert
budsjett på 100 mill. kroner i 2021. Satsingen mot
organisert kriminalitet styrkes også i politidistriktene
med 30 mill. kroner.

Viktigste prioriteringer
+ 138,6 mill. kroner
til styrking av domstolene
og kriminalomsorgen

+ 540 mill. kroner

til styrking av politi- og påtalemyndighet

+ 115 mill. kroner
til flere politistillinger

+ 100 mill. kroner

til gjengenhet mot organisert
kriminalitet ved Kripos

Jenny Klinge
(Møre og Romsdal)
Justiskomiteen

Jan Bøhler
(Oslo)
Justiskomiteen

I oktober 2020 ble det kjent at nær
80 prosent av politiets egne ansatte i
Agder mente at nærpolitireformen ikke
har gitt et mer synlig og tilgjengelig
politi. Et tilstedeværende politi har
en forebyggende effekt, er relasjonsbyggende og trygghetsskapende.
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Det er behov for betydelig flere politijurister i politidistriktene. Senterpartiet
foreslår derfor å sette av 100 mill. kroner
for å styrke påtalemyndigheten i 2021.
Senterpartiet støtter politijuristene i
deres ønske om egen budsjettpost.
Regjeringen foreslo i revidert nasjonalbudsjett for
2020 å ansette 400 politifolk midlertidig for håndtering av koronapandemien. Dette er en klar innrømmelse av at politiberedskapen ikke var tilstrekkelig
da krisen inntraff. Senterpartiet fremmet i mai 2020
på nytt et forslag om å sette ned en Totalberedskapskommisjon for å få en bred gjennomgang av
den samlede beredskapen - uten politiske føringer
om sentralisering. Forslaget ble stemt ned av regjeringspartiene og Frp.
Påtalemyndigheten er navet i straffesakskjeden. Det
er viktig at denne settes i stand til å ivareta rettssikkerheten og sikre hurtig saksgang for straffesakene.
Det er behov for betydelig flere politijurister i politidistriktene. Senterpartiet foreslår derfor å sette
av 100 mill. kroner for å styrke påtalemyndigheten
i 2021. Senterpartiet støtter politijuristene i deres
ønske om egen budsjettpost.
Senterpartiet foreslår i tillegg en styrking av Barnehusene, inkludert oppretting av en «satellitt» av
denne tjenesten i Møre og Romsdal. Vi foreslår i tillegg en pakke for å styrke innsatsen mot økonomisk
kriminalitet og arbeidslivskriminalitet.
JUSTIS OG BEREDSKAP
En av statens viktigste oppgaver er å sørge for
innbyggernes trygghet og samfunnets sikkerhet.
Sikkerhet og beredskap er et felt der politiet er den
sentrale aktøren, men der også Forsvaret, landbruket, IKT og cyber, infrastruktur, samferdsel, helse og
frivillige, spiller viktige roller. Covid-19-pandemien
har avslørt store hull i norsk beredskap, både når det
gjelder tilgang på medisinsk utstyr, medisin-, matog politiberedskap.
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De frivillige aktørene er en betydelig ressurs og en
viktig del av landets totalberedskap. Samarbeidet
mellom de offentlige beredskapsaktørene, ideelle
organisasjoner, stiftelser og frivillige, er av stor betydning. Senterpartiet foreslår derfor en økt satsing
på de frivillige organisasjonene i redningstjenesten i
alternativt statsbudsjett for 2021.
Straffesakskjeden opplever stadig økt belastning
som følge av komplekse saker, trangt økonomisk
handlingsrom og - ikke minst - store endringer i justissektoren. Pandemien bidro til at politiets restanser
gikk ned, men samtidig ble det bygget opp store
restanser i domstolene som følge av færre rettsmøter grunnet smittevern. Nærpolitireformen har
gått kraftig ut over straffesakskjeden. Regjeringens
ensidige fokus på å ansette 2 politifolk per 1000 innbygger, uten å vurdere hvilken fagkompetanse det
er behov for, har ført til at det er for få påtalejurister,
som igjen fører til at det tar måneder og år før saker
kommer for retten. Lang saksbehandlingstid hos
politiet fører til at det blir gitt store strafferabatter.
Senterpartiet mener det er viktig å styrke de frivillige
organisasjonene som driver kriminalitetsforebyggende arbeid, og som bidrar til at personer som har
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sonet i fengsel kan bli gode naboer når de kommer
ut igjen i samfunnet. Senterpartiet foreslår en styrking av disse frivillige organisasjonene i alternativt
statsbudsjett for 2021.
STYRKE BÅDE DE SMÅ OG STORE DOMSTOLENE
Senterpartiet vil opprettholde en desentralisert domstolstruktur for å ivareta den lokale rettspleien og
sikre folk god tilgang til konfliktløsing. Regjeringen
har sammen med Frp gått inn for en kraftig sentralisering av dagens tingretter og jordskifteretter. Resultater er at det fra 2021 blir like mange tingretter langs
flytogets trasé mellom Lillestrøm og Drammen som
det er i hele Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og
Fjordane og Hordaland - til sammen. Senterpartiet
mener det verken er nødvendig eller formålstjenlig
å gjøre vesentlige endringer i strukturen for tingretter og jordskifteretter. Den forrige store reformen i
førsteinstansdomstolene var i 2001. Sentraliseringen
som er planlagt gjennomført fra 2021 er et politisk og
ideologisk bestillingsverk fra regjeringspartiene.
Senterpartiet er svært kritisk til at det iverksettes
enda en stor reform i justissektoren som ikke bare
påvirker domstolene, men i betydelig grad også

En av statens viktigste oppgaver er
å sørge for innbyggernes trygghet
og samfunnets sikkerhet.
politi, påtale og kriminalomsorgen. Under dekke av
at «ingen domstoler skal nedlegges» går regjeringen inn for at 52 domstoler faktisk skal bli nedlagt og
gjøres om til underavdelinger av nye, sammenslåtte
domstoler. Dette er en massiv sentralisering av domstolene som Senterpartiet er sterkt imot.
Krav til kompetanse, fleksibilitet og kapasitet kan
løses på en like god måte i en desentralisert struktur
som i en sentralisert struktur. Det er derfor et enormt
paradoks at i en tid hvor hjemmekontor og møter
over digitale plattformer har blitt hverdagen for store
deler av befolkingen, så skal domstolene sentraliseres så mye som mulig. Senterpartiet setter av 11,6
mill. kroner for å tilføre alle enedommerembeter en
fast dommerstilling hver, fremfor dommerfullmektig
som i dag. I tillegg foreslår vi å styrke bemanningen
av dommere og saksbehandlere til førsteinstans-
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Rask avgjørelse av straffesaker
styrker rettssikkerheten og er positivt
for alle involverte parter. Det må derfor
være en prioritet å sette domstolene i
stand til å holde måltallene for
saksavvikling.
domstolene med 18,4 mill. kroner. For raskere implementering og oppgradering av teknisk utstyr, samt
sikkerhetstiltak i domstolene, har vi satt av 15 mill.
kroner mer enn regjeringen.
Rask avgjørelse av straffesaker styrker rettssikkerheten og er positivt for alle involverte parter. Det må
derfor være en prioritet å sette domstolene i stand
til å holde måltallene for saksavvikling. Samtidig
avhenger rask saksgang av en rekke forhold som
domstolene ikke rår over. I straffesaker er politiets
straffesaksbehandling det største hinderet for en
rask og effektiv prosess fram til ferdig behandlet sak
i rettsapparatet. Regjeringen har redusert domstolenes økonomiske handlingsrom, noe som særlig
har gått kraftig ut over de minste tingrettene. Senterpartiet vil stanse trenden hvor mindre domstoler
i distriktene blir tappet for ressurser og utsettes for
«sniknedleggelse».
Regjeringen varslet i sitt budsjettforslag at samtlige tingretter skal inkluderes i prosjektet «Digitale
domstoler», men hvorvidt dette vil skje på de såkalte «rettsstedene» er ikke klargjort. Senterpartiet
vil også styrke prosjektet med lyd- og bildeopptak i
domstolene.
KRIMINALOMSORGEN
Norge har en meget god kriminalomsorg. Dessverre har regjeringens politikk ført til svekkelse av
ansattes arbeidsvilkår og de innsattes soningstilbud.
Soningskøen har ifølge Kriminalomsorgsdirektoratet
vokst - særlig som følge av regjeringens nedlegging
av 262 soningsplasser på lavere sikkerhetsnivå.
Økt bemanning er en forutsetning for at kriminalomsorgen kan følge opp de politiske mål som er satt
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for innholdet i soningen, og ikke minst for å redusere
bruken av isolasjon i fengsel. Samtidig er det viktig
å sørge for nok bemanning i fengslene for å ivareta
sikkerheten til de ansatte og tilbudet til de innsatte.
Kriminalomsorgen skal både virke allmennpreventivt
og gjøre innsatte i stand til å leve lovlydige liv etter
endt soning.
Senterpartiet mener det er viktig å ta vare på fengsler som har praktisk rettede tilbud, slik som Kleivgrend fengsel. Om denne type fengsel legges ned,
slik regjeringen foreslår, vil det være svært vanskelig
å åpne slike tilbud på nytt. Senterpartiet foreslår
midler i alternativt statsbudsjett til å opprettholde
Kleivgrend fengsel.
Som følge av kapasitetsproblemer i politiet på grunn
av den såkalte nærpolitireformen, henlegges et stort
antall saker med kjent gjerningsperson. Senterpartiet
mener det allikevel er uklokt å legge ned et stort antall soningsplasser som det vil være behov for igjen
om en tid. Senterpartiet mener kriminalomsorgen
må styrkes slik at vi ikke risikere at soningskøene blir
lengre.
Ungdomsenhetene på Eidsvoll og i Bergen er viktige
og gode alternativer for unge i tenårene som begår
gjentakende alvorlig kriminalitet. Det er bare åtte
plasser til sammen på disse to stedene. I følge politiet i Oslo er det flere titalls unge kriminelle gjengangere som behøver plass på en ungdomsenhet.
Senterpartiet ønsker å utvide ordningen med en ny
ungdomsenhet i Midt-Norge, og foreslår i alternativt
budsjett å sette av 15 mill. kroner til dette formålet
RETTSHJELP
Regjeringen har halvert reisefraværsgodtgjørelsen til
advokater og sakkyndige. Dette er et distriktsfiendtlig kutt som slår uforholdsmessig dårlig ut for de
som er avhengige av å kjøre bil over lange strekninger for å få gjort jobben sin. Senterpartiet mener at
folk skal ha god tilgang til rettshjelp uavhengig av
hvor de bor i landet, og har derfor foreslått en økning
av reisefraværsgodtgjørelsen.
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HELIKOPTERBEREDSKAP I HELE LANDET
Politiets beredskapssenter på Taraldrud utenfor Oslo
har vært operativt fra høsten 2020. Det er investert flere mrd. kroner både i senteret, helikoptre
og ekstra personell. Senterpartiet mener at disse
kapasitetene må komme hele landet til gode. Det er
langt fra sikkert at neste store hendelse, om det er
terror, alvorlig kriminalitet eller en større ulykke, skjer
på det sentrale Østlandet hvor personell, utstyr og
helikopter er plassert. Politihelikoptrene er i praksis en patrulje i lufta som både kan bistå politiet på
bakken, lete etter savnede personer, bidra til spaning
og annen oppgaveløsning. De er også svært godt
egnet til å frakte politifolk raskt over store avstander.
Senterpartiet forslår derfor å opprette politihelikopterbaser over hele landet, og setter av 30 mill. kroner
i 2021 for å starte arbeidet med å løse inn det første
av tre opsjoner på politihelikopter som skal gå til en
ny politihelkopterbase i Nord-Norge. Midt-Norge og
Vestlandet er tiltenkt de neste to politihelikoptrene.
NØDNETT
Nødetatene og andre beredskapsaktører bruker
Nødnett til trygg kommunikasjon. Det har imidlertid
vist seg at nødnettet kan være sårbart. Flere ste-

der i landet har folk opplevd at strøm, mobilnett og
nødnettet har falt ut under storm. Det kan være flere
årsaker til at Nødnett blir slått ut under slike hendelser, men ofte skyldes det strømbrudd. Mange av
basestasjonene har kun få timers reservestrømkapasitet. Egenandelen for nødnetterminaler, og bruk
av disse, er uforholdsmessig dyrt for små kommuner
og brannvesen. Senterpartiet foreslår derfor at det
bevilges 20 mill. kroner for å redusere denne kostnaden.
SIVILFORSVARET
Sivilforsvaret står i beredskap til å beskytte befolkningen i krigssituasjoner og ved store krisehendelser.
Sivilforsvaret har en viktig rolle som støttefunksjon til
nødetatene i fredstid, for eksempel ved ulykker og
naturkatastrofer. Sivilforsvaret har et sterkt behov for
økte ressurser slik det kan holdes flere øvelser for
mannskapet. Under denne regjeringen har materielletterslepet blitt stort, ikke minst som følge av den
innsatsen mannskapet gjorde under skogbrannsesongen 2018. Senterpartiet mener det er behov for et
sterkt Sivilforsvar, og vi foreslår en satsing på 30 mill.
kroner utover regjeringens budsjettforslag til Sivilforsvaret.
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«Trygge
«Tryggenærmiljø»
nærmiljø»- Justispolitikk
- Justispolitikk
Tiltak
STYRKING AV POLITI- OG PÅTALEMYNDIGHET
Styrke politidistriktene med frie midler (foreslått fordeling, ikke øremerking)
540
Herav:
Flere politistillinger
Styrke påtalemyndigheten
Styrke politidistriktenes arbeid mot organisert kriminalitet
Grensekontroll. Styrke politiets arbeid med grensekontroll isb. Tolletaten
Nye patruljekjøretøy

Mill. kroner Dep.
335 JD
115
100
30
40
50

Styrke nasjonale politikapasiteter
Politihelikopter i Nord-Norge
Gjengenhet mot organisert kriminalitet ved Kripos

130 JD
30
100

Styrke barnehusene (inkl. oppretting av satellitt i Kristiansund)
Opprette lensmannskontor og politiposter
Styrke politiet på steder med områdeløft
Arbeidslivskriminalitet. Styrke politiet (Kripos, Økokrim og A-krimsentre)
Total styrking av politi og påtalemyndighet

10
30
15
20
540

ANDRE TILTAK
Styrke kriminalomsorgen
Herav:
Ansette flere fagutdannede og forbedre tilbudet i fengslene
Prosjektere Soningssenter Sunnmøre (høysikkerhetsplasser)
Utvide Vik fengsel (høysikkerhetsplasser)
Prosjektere Ilseng fengsel (høysikkerhetsplasser)
Utvide Hustad fengsel (høysikkerhetsplasser)
Gjenopprette Kleivgrend fengsel
Opprette ungdomsenhet i Midt-Norge fra 1. juli
Frivillige kriminalitetsforebyggende org., inkl. Røverradion og fotballstiftelsen
Rettsgenetisk senter Tromsø
Økt tilskudd til kriminalitetsforebyggende organisasjoner, inkl. Rosa kompetanse justis
Øke opptak fra 400 til 550 ved Politihøgskolen
Styrke Sivilforsvaret - dekke øvelser og kritisk etterslep av materiell
Redusere kommunenes og de frivilliges egenandel nødnett
Øke reservestrømkapasiteten på 30 basestasjoner i nødnettet
Øke støtten til frivillige organisasjoner i redningstjenesten
Øke støtten til Redningsselskapet - -sikkerhet til sjøs
Øke fraværsgodtgjørelsen for advokater og sakkyndige 10 prosent
Øke fraværsgodtgjørelsen for advokater og sakkyndige 10 prosent
Forsterket områdesatsing til områder i storbyer med særskilte levekårsutfordringer
Grensekontroll. Styrke Tolletatens arbeid med grensekontroll
Arbeidslivskriminalitet. Styrke Skatteetaten inkl. A-krimsenter
Styrke psykisk helsevern og rusarbeid i fengslene
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JD
JD
JD
JD

93,6 JD
15
5
20
5
20
13,6
15
5
4
5
4,1
30
20
3
2,5
2,5
5,7
2
50
30
50
40

JD
JD
JD
JD
JD
JD
JD
JD
JD
JD
JD
ASD
FIN
FIN
HOD
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Tiltak
GRENSEKONTROLL
Grensekontroll. Styrke politiets arbeid med grensekontroll isb. Tolletaten
120
Grensekontroll. Styrke Tolletatens arbeid med grensekontroll
Totalt for pakken
DOMSTOLENE
Erstatte dommerfullmektiger med faste dommere i enedommerembetene
Ansette dommere og saksbehandlere ved tingrettene og jordskiftedomstolene
Oppgradering av sikkerhet og teknisk utstyr i domstolene
Totalt for pakken
Arbeidslivskriminalitetspakke. Se kapittelet om arbeids- og sosialpolitikk

Mill. kroner

Dep.

40 JD
30 FIN
70
11,6 JD
18,4 JD
15 JD
45
287,5 >>>
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ET TRYGT OG FORUTSIGBART
ARBEIDSLIV FOR ALLE
Et velorganisert arbeidsliv er en forutsetning for et trygt familieliv. Senterpartiets
overordnede mål i arbeidslivspolitikken er full sysselsetting, små lønnsforskjeller og et
helhetlig velferdssystem. Koronapandemien har skjøvet hundretusenvis av nordmenn
ut av arbeid og over på ytelser fra Nav. Disse må sikres trygghet for inntekt gjennom
forlengelse av ekstraordinære ytelser, minst fram til sommeren 2021.

og arbeidssøkere. Da regjeringa ikke ville lage en
lønnskompensasjonsordning og ekstra inntektssikring for frilansere og selvstendig næringsdrivende,
stilte Senterpartiet opp. Det vil vi fortsette å gjøre
også i 2021. Gjennom pandemien har vi blant annet foreslått å øke satsene på dagpenger, forlenge
perioden en kan motta arbeidsavklaringspenger og
dagpenger, og utvide retten til omsorgspenger.

KORONAPANDEMIENS PÅVIRKNING
PÅ ARBEIDSLIVET
Det norske arbeidsmarkedet har blitt dramatisk
endret i løpet av noen få måneder. I alt har over 550
000 personer søkt om dagpenger i 2020. Over 430
000 av søknadene er fra permitterte. Nedstengingen av samfunnet førte til omfattende permittering,
oppsigelse og konkurser. I denne situasjonen var
det viktig å etablere et sikkerhetsnett som tok imot
de som falt ut av arbeidslivet, samt de som fikk det
enda vanskeligere med å få seg en jobb.
Senterpartiet har i denne situasjonen vært en pådriver for å styrke ytelsene til arbeidsledige, permitterte
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Ledigheten er fortsatt svært høy, og utsiktene til
jobb og en normal hverdag er fjern for mange. I
Senterpartiets alternative budsjettforslag foreslår
vi å forsterke en rekke ytelser sammenlignet med
regjeringens forslag til budsjett for 2021, slik at de
økonomiske belastningene av pandemien fordeles
mest mulig rettferdig. Derfor vil Senterpartiet i første
omgang videreføre de særskilte reglene for dagpenger til 1. juli 2021. Dette innebærer en lavere inntektsgrense for å ha rett til dagpenger, lavere krav til tapt
arbeidstid, forhøyede satser på dagpenger og rett til
dagpenger for lærlinger. Senterpartiet foreslår også å
videreføre kompensasjonsordningen for selvstendig
næringsdrivende og frilansere, men med en økning
til 80 prosent dekning fram til 1. juli 2021. Vi foreslår
også å forlenge redusert arbeidsgiverperiode på 3
dager ved koronasykefravær for arbeidstakere, samt
å forlenge sykepenger for selvstendige næringsdrivende og frilansere fra fjerde dag til 1. juli 2021. Mens
regjeringen vil fase ut disse endringene, mener vi
folk fortsatt har behov for et forsterket sikkerhetsnett.
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Det norske arbeidsmarkedet har blitt
dramatisk endret i løpet av noen få
måneder. I alt har over 550 000 personer
søkt om dagpenger i 2020. Over 430 000
av søknadene er fra permitterte.

Vi foreslår også at de som har gått på dagpenger
i 2020 skal få opptjene feriepenger på disse, som
utbetales i 2021.
DEN UKONTROLLERTE ARBEIDSINNVANDRINGEN TRUER DET NORSKE ARBEIDSLIVET
Ukontrollert innvandring fra EØS-området utenfor
Norden gir økt press på norske lønns- og arbeidsvilkår og fører til at stadig flere norske arbeidere opplever større usikkerhet for sine lønns- og arbeidsvilkår.
Taperne er ofte arbeidstakerne som har manglende
formelle kvalifikasjoner og lav fagorganisering. Norsk
ungdom og mennesker med delvis arbeidsevne
stiller svakere og svakere i kampen om arbeidsplassene. Derfor går Senterpartiet inn for å utvide ordningen med lønnstilskudd til folk med delvis arbeidsevne, slik at langt flere av de kan bli mer attraktive i det
tøffe arbeidsmarkedet.
Det er ikke mulig å oppnå full sysselsetting og et
velorganisert arbeidsliv samtidig som vi har en ukontrollert arbeidsinnvandring. Derfor er Senterpartiet
den største pådriveren for at Norge må få kontroll på
arbeidsinnvandringen fra EØS-området. Senterpartiet mener arbeidsinnvandringen må reguleres slik
at næringslivet får tilgang på kompetanse som ikke
finnes i Norge, samtidig som den norske arbeidslivsmodellen beskyttes mot ukontrollert arbeidsinnvandring. Senterpartiet ønsker å ta i bruk sikkerhetsklausulen i EØS-avtalen (artikkel 112) når ukontrollert
arbeidskraftinnvandring fra EØS-området truer det
norske arbeidsmarkedet.
ARBEIDSLIVSKRIMINALITET HINDRER
RETTFERDIG KONKURRANSE
Arbeidslivskriminaliteten har blitt grovere og omfanget større. Dette reduserer statens skatteinntekter

Viktigste prioriteringer
10 000 flere personer
inkluderes i ordningen med
lønnstilskudd for personer med
delvis arbeidsevne

Forsterkede og forlengede
kompensasjonsordninger
for permitterte og arbeidsledige

300 mill. kroner

omprioriteres til styrking
av førstelinjen i Nav

+ 10 000 kroner

til enslige minstepensjonister
fra 1. oktober 2021

Per Olaf Lundteigen
(Buskerud)
Arbeids- og sosialkomiteen

Vi foreslår også å forlenge redusert
arbeidsgiverperiode på 3 dager ved
koronasykefravær for arbeidstakere,
samt å forlenge sykepenger for
selvstendige næringsdrivende
og frilansere fra fjerde dag til
1. juli 2021.
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Senterpartiet vil fortsette å foreslå
lovendringer som skal bidra til å avdekke
ulovlig virksomhet og gi Arbeidstilsynet
nødvendige sanksjonshjemler.
betydelig, samtidig som trygdeytelser, lønnskompensasjon og andre kontantoverføringer utbetales
uriktig. I tillegg undergraver arbeidslivskriminalitet
arbeidsforholdene for arbeidsfolk og endrer konkurranseforholdene slik at seriøse bedrifter taper.
Senterpartiet sier nei til sosial dumping på norske arbeidsplasser. Derfor mener vi det må stilles krav om
fast ansettelse med norske lønns og arbeidsvilkår,
og at det må dokumenteres sikkerhet for bosted for
at personer utenfor Norden skal få arbeidstillatelse.
Senterpartiet mener de ulike A-krimsentrene bør
kunne dele all informasjon som gjelder organisert
kriminalitet. Et velfungerende samarbeid krever
informasjonsdeling og IKT-løsninger som legger til
rette for deling av informasjon. Bekjempelse av arbeidslivskriminalitet krever klarere og mer entydige
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lovregler, samt strengere reaksjoner. Senterpartiet
vil fortsette å foreslå lovendringer som skal bidra til
å avdekke ulovlig virksomhet og gi Arbeidstilsynet
nødvendige sanksjonshjemler. Senterpartiet foreslår i
tillegg å øke bevilgningene til Skatteetaten (inkludert
A-krimsentre) og politiets arbeid gjennom Økokrim,
Kripos og A-krimsentrene med til sammen 70 mill.
kroner.
ARBEIDSTILSYNET MÅ STYRKES
Arbeidstilsynet har tilsynsmyndighet overfor mer enn
250 000 virksomheter i det landbaserte arbeidslivet.
Arbeidstilsynet skal påse at virksomhetene ivaretar
sitt ansvar etter arbeidsmiljølovgivningen, allmenngjøringslovgivningen og annet regelverk. Norsk
arbeids- og næringsliv er preget av stadig hardere
konkurranse som fører til press på arbeidsmiljølovens bestemmelser. Senterpartiet mener regjeringens pågående omorganisering av Arbeidstilsynet i
funksjonsområder i stedet for geografiske områder,
både medfører en sentralisering av ansatte, virksomhet og kontorer. Dette svekker Arbeidstilsynets mulighet til stedlig tilsyn for å sjekke at virksomhetene
tar ansvar for helse, arbeidsmiljø, sikkerhet og lønns-
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og arbeidsvilkår. Derfor forsterker Senterpartiet også
i dette budsjettforslaget myndighetenes arbeid for
å avdekke og forhindre arbeidslivskriminalitet. Vi vil
styrke Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet ved å vri
ressurser fra byråkrati og mer over på tilsynsaktivitet.
Arbeidstilsynet vil med vårt forslag få 50 mill. kroner
ekstra til økt tilsyn ute på arbeidsplassene, mens
Petroleumstilsynet vil få 6,5 mill. kroner ekstra. Dette
løftet vil gi Arbeidstilsynet 50 ekstra inspektører og
Petroleumstilsynet 5. I tillegg styrkes Skatteetaten,
Økokrim og Kripos i en samlet forsterket innsats mot
arbeidslivskriminalitet på 126,5 mill. kroner.
PENSJONISTENE HAR RETT
PÅ EN TRYGG ØKONOMI
Pensjonistene har vært tapere i fire av de seks siste
trygdeoppgjørene. Senterpartiet vil endre gjennomføringen av trygdeoppgjørene ved at den årlige
pensjonsreguleringen gjøres med et gjennomsnitt
av lønns- og prisvekst. Dagens underregulering på
-0,75 prosent i forhold til lønnsveksten vil med det
bli fjernet. Senterpartiet vil gi organisasjonene tilbake
forhandlingsretten i trygdeoppgjøret. Trygdeoppgjøret skal så behandles av Stortinget i vårsesjonen, slik
praksisen var til og med 2015. Videre ønsker Senterpartiet å øke de minste pensjonsnivåene for enslige
med 10 000 kroner fra 1. oktober 2021, med mål om
at denne gruppen over en fireårsperiode skal få en
vesentlig inntektsøkning.
Samordningsfella (samordning av offentlig tjenestepensjon og alderspensjon fra folketrygden), som
fører til reduksjon, og i verste fall et bortfall i tjenestepensjon for offentlig ansatte som står i jobb utover
67 år pluss levealdersjustering, må oppheves. Også
i offentlig sektor skal det lønne seg å stå i jobb så
lenge som mulig.
Senterpartiet mener at dagens minstepensjon er
altfor lav. Vi prioriterer derfor økt minstepensjon for
enslige alderspensjonister også i dette alternative budsjettet. Senterpartiet går mot regjeringens
forslag om å fase ut en rekke etterlatteytelser, blant
annet enkepensjonen. Etterlattepensjonene gir en
viktig inntektssikring for sårbare grupper når deres
nærmeste går bort. Når regjeringen vil fase ut disse

Senterpartiet mener at dagens minstepensjon er altfor lav. Vi prioriterer
derfor økt minstepensjon for enslige
alderspensjonister også i dette
alternative budsjettet.

ytelsene, og begrunner det med et endret samfunn,
har de en annen virkelighetsforståelse enn Senterpartiet. Vi mener at disse gruppene fortsatt er utsatt,
spesielt i dagens krevende arbeidsmarked. Uten
etterlattepensjon vil gjenlevende ektefelle eller
samboer som har lav egen inntekt eller pensjon få
en meget anstrengt økonomi.
ARBEIDSRETTEDE TILTAK
FOR DE SVAKEST STILTE
Som et ledd i en opptrapping av antall VTA-plasser,
foreslår Senterpartiet at 500 flere personer kan få
plass i varig tilrettelagt arbeid (VTA) sammenlignet
med regjeringens budsjettforslag. VTA-ordningen gir
mennesker med varig nedsatt arbeidsevne mulighet
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Senterpartiet går inn for å
gjeninnføre Ung uførtillegget,
samt å heve minsteytelsen i AAP
for mottagere under 25 år.
Denne vanskeligstilte gruppen
har rett på en økonomi å leve av.

til å delta i arbeidslivet, og dermed mulighet til en
meningsfull, aktiv og selvstendig hverdag. Senterpartiet mener det må sikres en sømløs overgang fra
videregående skole til VTA-plass for alle ungdommer som har behov for dette. Senterpartiet foreslår
også å opprette 500 nye plasser i kvalifiseringsprogrammet, som er et viktig tilbud for oppfølging og
arbeidstrening.
Senterpartiet mener omleggingen av ordningen med
arbeidsavklaringspenger (AAP) ikke har fungert etter
regjeringens hensikt. Oppfølgingen fra Nav er fortsatt i mange tilfeller så mangelfull at flere har behov
for å få forlenget ytelsen utover tre år. Større rom for
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skjønnsmessige vurderinger av den enkeltes behov
for forlenget stønadsperiode er spesielt avgjørende
når mottakeren ikke er ferdig avklart, fordi Nav og
offentlig helsevesen ikke har oppfylt sine forpliktelser. Senterpartiet mener myndighet for vedtak og
eventuell forlengelse av AAP-perioden må ligge hos
det lokale Nav-kontoret. Det er det lokale Nav-kontoret som har direkte kontakt med mennesket som
trenger arbeidsavklaring.
Senterpartiet går inn for å gjeninnføre Ung uførtillegget, samt å heve minsteytelsen i AAP for mottagere
under 25 år. Denne vanskeligstilte gruppen har rett
på en økonomi å leve av. Flertallet som gjennomfører en slik arbeidsavklaring har delvis arbeidsevne
utover 50 prosent av full arbeidsevne. Disse har store
vanskeligheter med å få seg jobb. Arbeidsgivere må
derfor stimuleres til å ansette disse menneskene
gjennom et lønnstilskudd fra staten som dekker opp
differansen mellom arbeidstakers arbeidsevne og
full tarifflønn. Senterpartiet foreslår i vårt alternative
budsjett en kraftig økning av bevilgningen til ordningen med lønnstilskudd, slik at 10 000 nye personer
kommer inn under ordningen i 2021.
ET NAV NÆRT FOLK
Trygdeskandalen har vist at menneskene blir små i
møte med et stort system. Mennesker i en vanskelig
livsfase møter saksbehandlere som ikke har myndighet til å ta beslutninger. I verste fall har man ikke noe
Nav-kontor i kommunen sin. Antall Nav-kontorer i
landet har blitt redusert fra 423 i 2017 til 326 kontorer
ved utgangen av 2019. Med denne sentraliseringen
og byråkratiseringen beveger Nav-systemet seg
bort fra folk flest. Derfor foreslår Senterpartiet å flytte
stillinger fra spesialavdelingene i Nav fram til førstelinja ved de enkelte Nav-kontor. En slik omlegging vil
bidra til tettere oppfølging av de som oppsøker Nav
for å få hjelp. Nav-ansatte må få større myndighet til
å ta avgjørelser slik at ikke sårbare mennesker kastes
rundt i et tungrodd og uoversiktlig system. Det er
fagfolkene ved det enkelte Nav-kontoret som best
kjenner situasjonen til kommunens og bydelens innbyggere. Senterpartiet mener at flere saker må løses
lokalt ved at alle midlertidige ytelser innvilges ved
det enkelte Nav-kontoret. Senterpartiet mener alle

Senterpartiet foreslår å reversere
regjeringens forslag til kutt i diverse
tilskudd til mennesker i en vanskelig
økonomisk situasjon som ikke
har mulighet til å øke sine
inntekter i særlig grad utenom
ytelsessystemet.

kommuner skal ha minst ett Nav-kontor. Kommunestyrene må aktivt engasjere seg i hvilke oppgaver
den statlige delen av Nav-kontoret skal løse i kommunen eller bydelen.
FLERE FAST ANSATTE TOLKER
Tolketjenesten er blitt for avhengig av frilanstolker. Senterpartiet mener det er behov for flere fast
ansatte tolker i tolketjenesten for døve, døvblinde
og hørselshemmede. Brukerne av tolketjenester får
i dag ikke dekket tolkeoppdrag som tolketjenesten
ikke har kapasitet til å dekke og som frilanstolkene
ikke vil ta. Det har vært tilnærmet ansettelsesstopp
av faste tolker siden tidlig på 2000-tallet. Senterpartiets mener det derfor er behov for å endre balansen
mellom ansatte tolker og frilanstolker. Senterpartiet
foreslår derfor å omprioritere 30 mill. kroner fra finansieringen av frilanstolker til ansettelse av flere faste
tolker. Dette vil gi fast ansettelse av flere tolker og
sikre en bedre tolketjeneste for brukerne.
REVERSERING AV REGJERINGENS KUTT
I DIVERSE TILSKUDDSSATSER
Senterpartiet foreslår å reversere regjeringens forslag til kutt i diverse tilskudd til mennesker i en vanskelig økonomisk situasjon som ikke har mulighet til
å øke sine inntekter i særlig grad utenom ytelsessystemet. Senterpartiet foreslår også i dette alternative
statsbudsjettet prisjustering av en rekke tilskuddssatser som regjeringen nok en gang foreslår å kutte,
blant annet grunnstønad, tilskudd til høreapparater
og aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år.
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«Et trygt og forutsigbart arbeidsliv for alle» - Arbeids- og
sosialpolitikk
«Et trygt og forutsigbart arbeidsliv for alle» - Arbeids- og sosialpolitikk
Tiltak
Mill. kroner
FORSTERKEDE KOMPENSASJONSORDNINGER UNDER ASD SITT OMRÅDE
Videreføre forhøyede satser/særskilte regler dagpenger til 1. juli 2021 for permitterte
1292
Forhøyet sats til 80 % opp til 3G
705
Oppheve 3 ventedager ved permittering
175
Videreføre særskilte dagpengeordninger for lærlinger
7
Videreføre redusert krav til tapt arbeidstid
205
Videreføre nedsatt krav til minsteinntekt
115
Rom til forlengelse av maksimal permitteringsperiode
85
Forhøyet sats for dagpenger til 80 % opp til 3G for arbeidsledige
120
Redusert arb.giv.periode I ved permittering til 5 dager, statlig lønnsstøtte for dag 6-10
100
Utvide maksimal periode for mottak av dagpenger
800
Utsette arbeidsgiverperiode II til 1. mars
1
Videreføre komp.ordning selvstendig næringsdrivende og frilansere på 80 % til 1. juli
665
Redusert arbeidsgiverperiode, 3 dager ved koronasykefravær for arbeidstakere til 1. juli
925
Forlenge sykepenger for selvstendige næringsdrivende og frilansere til 1. juli
75
Utvide maksimal periode for mottak av arbeidsavklaringspenger som arbeidssøker
150

Dep.
ASD

ASD
ASD
ASD
ASD
ASD
ASD
ASD
ASD

Se samlet oversikt over kompensasjonsordninger i «koronapakken» og flere kapitler
ARBEIDSLIVSKRIMINALITETSPAKKE
Styrke Arbeidstilsynet med 50 årsverk til inspektører
Petroleumstilsynet. Øke tilsynsaktiviteten med 5 inspektørårsverk
Styrke Skatteetaten inkl. A-krimsenter
Styrke politiet (Kripos, Økokrim og A-krimsentre)
Styrke organisert arbeidsliv - øke fagforeningsfradraget til 4700 kroner
Totalt for pakken
PENSJON
Øke minste pensjonsnivå for enslige med 10 000 kroner fra 1. oktober
STYRKE NAV OG RETTIGHETER TIL VELFERDSYTELSER
Styrke førstelinjen i NAV (lokale kontor)
Øke antall fast ansatte tolker
Forsterket områdesatsing til områder i storbyer med særskilte levekårsutfordringer
Lønnstilskudd til arb.givere som tar inn personer med delvis arb.evne – for 10 000 pers.
Opprette 500 nye plasser i kvalifiseringsprogrammet
Etablere 500 nye VTA-plasser (varig tilrettelagt arbeid)
Gjeninnføre ferietillegget til dagpenger
Heve minsteytelsen i AAP for mottagere under 25 år fra 2/3 av 2G til 2 G
Gjeninnføre ung ufør-tillegg for nye AAP-mottakere
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50
6,5
50
20
-161
287,5

ASD
ASD
FIN
JD
Skatt

164 ASD
300
30
50
1300
75
65
3400
345
35

ASD
ASD
ASD
ASD
ASD
ASD
ASD
ASD
ASD

Arbeids- og sosialpolitikk

Tiltak
ØKE VELFERDSYTELSER UNDER FOLKETRYGDEN
Prisregulere grunnstønad
Prisregulere hjelpestønad
Prisregulere tilskudd til biler
Prisregulere støtten til hjelpemidler til bedring av funksjonsevnen
Prisregulere tilskudd til ortopediske hjelpemidler
Prisregulere tilskudd til høreapparater
Økt støtte til barnebriller
Yrkesfagpakke. Se kapittelet om utdannings- og forskningspolitikk

Mill. kroner Dep.
55
57,6
0,4
1,7
27,1
25,2
70

ASD
ASD
ASD
ASD
ASD
ASD
ASD

376,6 >>>
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TILLIT OG KVALITET
I SKOLEN
Alle barn har rett til en trygg barnehage og en god skole. En god
kommuneøkonomi er en forutsetning for dette. Lik rett til utdanning
er grunnleggende for den enkeltes muligheter i livet og for samfunnets
utvikling som helhet. Økt kompetanse og forskning er nøkkelen til den
langsiktige omstillingen av Norge. Derfor må muligheten til å lære hele
livet inkludere folk i hele landet.

budsjettforslag for 2021 setter barnehager og skoler
i en ytterligere vanskelig situasjon. En sterkt svekket
kommuneøkonomi, og store merutgifter som følge
av koronasituasjonen, gir røde tall i barnehage- og
skolebudsjettene.
Det er oppsiktsvekkende at en regjering som i overskrifter snakker varmt om kvalitet i skolen ikke tar
ansvar for den økonomiske situasjonen, men isteden
dytter ansvaret over på de lokale barnehage- og
skolemyndighetene. Resultatet blir svekket kvalitet
i tilbudet til ungene og vanskeligere arbeidsforhold
for de ansatte. I tillegg setter det både barnehageog nærskolestrukturen under ytterligere press.

REGJERINGENS POLITIKK GJØR EN KREVENDE
SITUASJON ENDA MER KREVENDE
Barnehage og skole er noe av det viktigste kommunene og fylkeskommunene har ansvar for. Det
har gjennom mange år vært et stort sprik mellom
de krav og forventninger som stilles fra nasjonale
myndigheter og de ressursene som regjeringen
stiller til rådighet. Senterpartiet mener regjeringens
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FRA BYRÅKRATI TIL KLASSEROM
Under denne regjeringen har byråkratiet i alle deler
av utdanningssektoren økt, fra grunnskolen til utdanning og forskning. Regjeringens målstyring fører
til økt rapportering og kontrollsystemer. Senterpartiet har tillit til lærerne og vil redusere unødvendig
rapportering. Vi vil redusere antall direktorater og
byråkrater og overføre ressursene fra byråkratiet til
klasserommet. I vårt alternative budsjettforslag foreslår vi derfor å frigjøre midler som i dag brukes på
byråkrati i departementet og direktorat, og vri midlene over til læringsaktiviteten i det enkelte klasserom
og i den enkelte barnehage.
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Innenfor høyere utdanning og forskning er vi nå
i en situasjon der direktorater og underliggende
organer løper i beina på hverandre i rapportering
og tilskuddsforvaltning. Dette er både kostnadskrevende og fører til dobbeltarbeid for den enkelte
institusjon som må bruke stadig mer tid og ressurser
på å rapportere oppover i systemet. Senterpartiet
vil redusere statlig overstyring og rapportering. Vi vil
vri ressurser fra byråkrati til å styrke institusjonenes
grunnbevilgninger, studieplasser og desentraliserte
utdanningstilbud.
BEMANNING OG KVALITET I BARNEHAGENE
Krav til økt bemanning og flere pedagoger i barnehagene er bra. Men nok en gang unnlater regjeringen å dekke kommunenes merutgifter til økt
bemanning. En fortsatt sterkt underfinansiert barnehagesektor i 2021 gir risiko for redusert kvalitet
i barnehagene og kutt i andre velferdstjenester i
kommunene. Senterpartiet er i tillegg bekymret for
at underfinansieringen vil føre til flere oppkjøp fra
kommersielle kjeder og nedlagte barnehager dersom reformene ikke fullfinansieres. I vårt alternative
budsjettforslag foreslås derfor en økning i rammeoverføringene til kommunene for blant annet å fullfinansiere barnehagereformene. Dette er nødvendig
for å sikre god kvalitet både i kommunale og private
barnehager. Vi går også imot det foreslåtte kuttet
i pensjonstilskuddet til private barnehager. Dette
forslaget fra regjeringen truer både økonomien i små
private barnehager, de ansattes pensjonsopptjening
og økonomien i kommuner uten private barnehager.
NYE LÆREPLANER KREVER NYE LÆREMIDLER
Dette skoleåret er det første året i Fagfornyelsen.
Reformen skal innfases i løpet av tre år og innebærer
nye læreplaner i alle fag. Det gir behov for nye lærebøker i alle fag. Dette er en stor økonomisk kostnad
for skolene. Regjeringens budsjettforslag dekker ikke
de ekstraordinære utgiftene til læremidler. Senterpartiet frykter at reformen kan ende med et gedigent mageplask når skolene ikke har råd til å kjøpe
inn helt grunnleggende materiell som nye lærebøker
og digitale læremidler. Senterpartiet foreslår i vårt
alternative budsjettforslag økte bevilgninger til læremidler, både i grunnskolen og i videregående skole.

Viktigste prioriteringer
+ 377 mill. kroner

til yrkesfag (inkl. fagskoler)

+ 2000 kroner
i økt bostipend

+ 909 mill. kroner
til barnehageformål

+ 322 mill. kroner

til universiteter og høgskoler

+ 1000

nye studieplasser i fagskolene

+ 2000

nye studieplasser i universitet og høgskoler

Marit Arnstad
(Nord-Trøndelag)
Utdannings- og forskningskomiteen

Marit Knutsdatter Strand
(Oppland)
Utdannings- og forskningskomiteen

I vårt alternative budsjettforslag foreslås
derfor en økning i rammeoverføringene
til kommunene for blant annet å fullfinansiere barnehagereformene. Dette er
nødvendig for å sikre god kvalitet i både i
kommunale og private barnehager.
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Det er kostnadskrevende å oppdatere
skolenes utstyr. Derfor foreslår Senterpartiet økte midler til utstyr generelt,
samt en egen tilskuddsordning til
særskilt kostnadskrevende utstyr.
Senterpartiet det er behov for å øke utstyrsstipendene. I dette alternative budsjettforslaget foreslås
derfor en opptrapping av satsene for å dekke elevenes utgifter.

FAGOPPLÆRING FOR FRAMTIDA
Senterpartiet reagerer på den manglende satsingen
på praktiske utdanninger generelt og kvaliteten i
yrkesfagene spesielt. Regjeringen gir inntrykk av å
styrke fagopplæringen, men svikter når det kommer
til den praktiske politikken.
Videregående skoler over hele landet melder om
et stort behov for oppdatering og moderne utstyr.
Men budsjettforslaget viser at regjeringen ikke tar
ansvar for situasjonen. Utstyr i yrkesfagopplæringen
er helt nødvendig for å tilfredsstille de nye læreplanene, men også for å gi elevene en relevant opplæring som gjør de skikket til å gå ut i lærebedrifter
og arbeidslivet. Det er både demotiverende, og en
reell fare for elevenes sikkerhet, at mange skoler må
bruke gammelt og utdatert utstyr i undervisningen.
Dette svekker kvaliteten i fagopplæringen. Uten mer
penger til utsyr risikerer vi å bygge yrkesfagene ned
og ikke opp. Det er kostnadskrevende å oppdatere
skolenes utstyr. Derfor foreslår Senterpartiet økte
midler til utstyr generelt, samt en egen tilskuddsordning til særskilt kostnadskrevende utstyr.
I dag er det mange elever i videregående skole som
ikke har råd til å kjøpe det personlige utstyret som
skolen forventer at de skal ha for å følge undervisningen. For å utjevne kostnadsforskjellene mellom
de ulike utdanningsprogrammene i videregående
opplæring, og oppfylle gratisskoleprinsippet, mener
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Fagopplæringen bygger på en ansvarsdeling mellom skole og arbeidslivet. Det har i mange år vært
mangel på læreplasser. Vg3 i skole er ingen fullgod
erstatning for opplæring i bedrift. For små og mellomstore bedrifter kan det være en økonomisk utfordring å ta inn lærlinger. For å imøtekomme dette,
foreslår Senterpartiet å øke lærlingtilskuddet med
3000 kr.
MINDRE TESTING OG KONTROLL,
MER TILLIT OG FLERE LÆRERE
Regjeringen har gjort skolen om til en konkurransearena. Senterpartiet mener at mål- og resultatstyring i
for sterk grad har fått innvirkning på undervisningen
og prioriteringene i skolen. Dette skaper problemer.
Det som måles er det som får oppmerksomhet. Det
som ikke måles, eller ikke kan måles, står i fare for
å bli nedprioritert. Senterpartiet frykter at skolene
presses til å prioritere gode testresultater framfor
god undervisning.
Det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet har etter
hvert blitt veldig omfangsrikt og er modent for revisjon. I tillegg til de nasjonale prøvene, inngår også de
internasjonale undersøkelsene som Norge deltar i;
PISA, TIMSS, PIRLS, karakterstøttende prøver, obligatoriske kartleggingsprøver, frivillige karleggingsprøver, eksamen og nasjonale tilsyn. I tillegg har en
rekke kommuner innført egne tester og systemer.
Senterpartiet er selvsagt for åpenhet og informasjon
om situasjonen i skolen, men har lenge advart mot
målstyring og omfanget av testing i skolen. Derfor har vi også foreslått i Stortinget at de nasjonale
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prøvene skal omgjøres til utvalgsprøver, slik at ikke
alle skoler skal behøve å bruke tid på disse hvert år.
Senterpartiet har tillit til kloke lærere og skoleledere.
Lærerne kjenner elevene best og er best til å vurdere hvilke tiltak det er behov for lokalt. I vårt alternative budsjettforslag foreslår Senterpartiet derfor
å redusere midlene som går til nasjonale prøver og
andre målinger i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet, og isteden bruke midlene på andre formål
med reell betydning for kvaliteten i skolen.
I sin iver etter å gjøre norsk skole til en konkurransearena benytter regjeringen såkalte skolebidragsindikatorer som en fasit på skolekvaliteten i den enkelte
kommune. Senterpartiet advarer mot regjeringens
bruk av slike indikatorer til å vurdere kvaliteten på
undervisningen i den enkelte kommune, til å styre
ressurser og presse fram strukturendringer lokalt.
Både Utdanningsdirektoratet og SSB understreker
at indikatorresultatene ikke kan brukes til å forklare
forskjeller mellom skoler.
HØYERE UTDANNING I HELE LANDET
OG FLERE STUDIEPLASSER
Norges største og viktigste ressurs er utvilsomt
befolkningens kompetanse og arbeidskraft. Kompetanseutvikling har stor verdi for den enkelte og er en
nødvendighet i et arbeidsliv med stadig høyere endringstakt. Derfor er det nødvendig å legge til rette
for at ingen skal gå ut på dato på grunn av manglende kompetanse. Det er også nødvendig å tette gapet
mellom arbeidstakernes faktiske kompetanse og hva
arbeidslivet trenger av kompetanse.
Universitetene og høgskolene har ansvar for å
utdanne folk til de yrkene og med den kunnskapen
som samfunnet og arbeidslivet trenger. For å lykkes
med det må utdanningstilbudet fordeles slik at alle
har mulighet til å skaffe seg utdanning.
Samordnet opptak viser at det i år var en rekordhøy
søkning til høyere utdanning med 12 000 flere søkere
sammenlignet med i fjor. Dette tilsvarer en økning på
9 prosent. Økt arbeidsledighet som følge av koronasituasjonen gjør at flere søker seg til universiteter
og høgskoler. I tillegg er det behov for flere tilbud

Spesielt er det stort behov for flere
studieplasser innenfor IKT-fag, helseutdanninger og lærerutdanningene.
Senterpartiet foreslår derfor 2000 flere
studieplasser ved universiteter og høgskoler enn i regjeringens budsjettforslag.
innen etter- og videreutdanning. Det er derfor behov
for å utvide kapasiteten i høyere utdanning. Spesielt
er det stort behov for flere studieplasser innenfor
IKT-fag, helseutdanninger og lærerutdanningene.
Senterpartiet foreslår derfor 2000 flere studieplasser
ved universiteter og høgskoler enn i regjeringens
budsjettforslag. Regjeringen fortsetter å styre mot en
lærerkrise. Faktisk forsterker regjeringen denne ved
å bifalle nedlegging av lærerutdanninger i regioner
som allerede mangler kvalifiserte lærere. Det hjelper fint lite å rangere skoler etter resultater dersom
de samme skolene tvinges til å tape i konkurransen
om kvalifiserte lærere, slik regjeringen legger opp
til. Senterpartiet foreslår å endre opptaksreglene for
lærerutdanningene og opprette flere studieplasser
for å sikre rekruttering av lærere i hele landet.
Andelen virksomheter som sier de i stor grad har et
udekket kompetansebehov har økt de siste årene fra
fire prosent i 2016 til ni prosent i 2019. Til tross for økt
omstillingsbehov, er deltakelsen i videreutdanning
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Samlet sett foreslår Senterpartiet
å øke bevilgningen til universiteter og
høgskoler med 322 mill. kroner. Dette
inkluderer en økning i basisfinansieringen med 200 mill. kroner i tillegg til
økningen i studieplasser.

lavere i dag enn for 10 år siden. Både NHOs bedrifter
og Kommunesektorens arbeidsgivermonitor 2019,
melder at det er mest aktuelt å dekke kompetansebehovet i arbeidslivet gjennom å heve kompetansen
til dagens ansatte, dernest gjennom nyansettelser.
Senterpartiet foreslår et eget tilskudd for å stimulere
UH-institusjonene til å utvikle skreddersydde tilbud
som kan imøtekomme arbeidslivets behov for kompetanse, den enkeltes ønske om kompetanseheving
og regionale behov. Vi foreslår også et tilskudd til institusjoner med flere studiesteder. Samlet sett foreslår Senterpartiet å øke bevilgningen til universiteter
og høgskoler med 322 mill. kroner. Dette inkluderer
en økning i basisfinansieringen med 200 mill. kroner i
tillegg til økningen i studieplasser.
SENTRALISERING AV HØYERE UTDANNING
Senterpartiet har gjennom flere år påpekt skjevheter og uheldige virkninger av dagens finansieringssystem for universiteter og høgskoler. Dette
gjør det vanskelig for utdanningsinstitusjonene å
løse avgjørende deler av samfunnsoppdraget sitt.
Universitetene og høgskolene er i likhet med andre
utdanningsinstitusjoner i en krevende situasjon som
følge av Covid-19-pandemien, både når det gjelder
ekstraordinære tiltak for å tilpasse driften, men også
behovet for å øke kapasiteten. Dette aktualiserer
behovet for å styrke grunnfinansieringen og tildeling
av nye studieplasser. Senterpartiet er kritisk til regjeringens politikk med målsetning om å øke resultatfinansieringen på bekostning av grunnfinansieringen
av universiteter og høgskoler. Senterpartiet mener
dagens finansieringssystem begrenser institusjonenes handlefrihet, innretningen av studietilbud og
omfanget av etter- og videreutdanningstilbud. Senterpartiet er særlig kritiske til at systemet sementerer
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de historiske skjevhetene mellom institusjonene.
Senterpartiet mener dagens finansiering legger et
press på viktige profesjonsutdanninger og på mindre
studiesteder.
Senterpartiet har helt siden 2015 advart mot konsekvensene av strukturreformen i høyere utdanning.
Ved gjennomføringen av strukturreformen i universitets- og høyskolesektoren var målet bedre kvalitet
gjennom sammenslåing. Senterpartiet advarte mot
at reformen ville resultere i sentralisering. Dessverre
har situasjonen ved Nord universitet med raseringen
av høyere utdanning på Helgeland, vist at Senterpartiet fikk rett og at sentraliseringen allerede er et
faktum.
FAGSKOLER ER FRAMTIDA
Senterpartiet har i mange år arbeidet for en opptrappingsplan for å øke antall studieplasser i fagskolene
i tråd med arbeidslivets behov for høyere yrkesfaglig
kompetanse. Som følge av covid-19-pandemien har
behovet for omstilling og kompetanseheving i både
næringslivet og offentlig sektor økt ytterligere. Dette
gjelder både etterspørselen etter kortere kurs, egne
moduler og ordinære fagskoleutdanninger. Våren
2020 fikk Senterpartiet endelig gjennomslag for en
opptrapping av fagskoleplasser i forbindelse med
behandlingen av Kompetansereformen. Regjeringen har imidlertid ikke fulgt opp stortingsvedtaket i
sitt forslag til statsbudsjett for 2021. I vårt alternative
budsjettforslag foreslår Senterpartiet derfor 1000
fagskoleplasser mer enn regjeringen for 2021.
I tillegg til flere studieplasser foreslår vi økte midler
til kvalitetsutvikling og utvikling av nye tilbud i tråd
med arbeidslivets behov. Senterpartiet foreslår i
tillegg midler til etablering av et eget studentombud
for fagskolestudentene. Vi foreslår også økt basisfinansiering av fagskolene. Dette vil bidra til at fagskolene kan redusere egenbetalingen fra studentene.
REGIONAL FORSKNING
FOR Å DEKKE REGIONALE BEHOV
De regionale forskningsfondene skal bidra til
forskning som styrker regional innovasjon og utvikling. Fondene er viktige bidragsytere til å reali-
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sere regionenes prioriteringer og mobilisere til økt
FoU-innsats regionalt. Erfaringene etter opprettelsen
i 2010 viser at de regionale forskningsfondene har
en viktig rekrutteringsoppgave og mobiliserer både
til nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer. Senterpartiet ser et stort potensial i regional
innovasjon og utvikling. De regionale forskningsfondene spiller en viktig rolle i dette arbeidet. Derfor
foreslår Senterpartiet å øke bevilgningen til regional
forskning gjennom regionale forskningsfond og
samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter i 2021.
BOSTIPEND OG REISESTIPEND
Regjeringen har gradvis svekket stipendordningene
for elever i videregående opplæring. Spesielt har det
gått ut over elever og lærlinger innen yrkesfaglige
utdanningsprogram som må bo på hybel for å fullføre sitt utdanningsløp. Dagens bostipend dekker ofte
ikke elevenes boutgifter. Senterpartiet mener dette
er nok et resultat av regjeringens distriktsfiendtlige
politikk, og reagerer på at regjeringen påfører borteboende elever en kostnadsulempe sammenlignet
med hjemmeboende elever. Senterpartiet er bekymret for hvordan dette påvirker elevenes motivasjon
og mulighet til å gjennomføre videregående opplæring – spesielt når koronasituasjonen fører til at elever mister inntekt og blir mer avhengig av bostipendet. Derfor foreslår Senterpartiet å øke bostipendet
med 2000 kroner fra skoleåret 2021/2022. I tillegg
foreslår vi å reversere regjeringens usolidariske kutt

i reisestipendet for studenter som studerer i land
utenfor Norden.
STUDENTBOLIGER
Antallet studenter i boligkø hos landets studentsamskipnader er fortsatt er høyt. Senterpartiet vil i dette
budsjettforslaget følge opp målsetningen om 20
prosent dekningsgrad av studentboliger. Vi foreslår
derfor å øke antall boenheter i 2021 med 1350 studentboliger sammenlignet med regjeringens forslag.
KULTURARV OG KOMPETANSE
Enhver nasjon og generasjon har ansvar for å ta vare
på sin egen kulturarv. Kulturarven består ikke kun av
gjenstander og bygninger. Like viktig som å ta vare
på den materielle kulturarven, er det å ta vare på
den immaterielle; tradisjoner, skikker og tradisjonshåndverk. I utdanningssystemet har det lenge vært
en utfordring at ingen har et helhetsansvar for å opprettholde tilbud om utdanning i de små, tradisjonelle
håndverksfagene. Små, tradisjonelle håndverksfag omfatter et stort antall fag og et stort omfang
teknikker. Det har lenge vært en utfordring å få nok
elever til disse fagene, til tross for at det er et stort
behov etter fagfolk med slik spesialkompetanse. Det
er derfor et stort behov for økt rekruttering for å sikre
overlevering av denne kompetansen. Senterpartiet
foreslår derfor å opprette en egen tilskuddsordning
for etablering av kulturarvskoler som kan ivareta
behovet for disse utdanningene.
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«Tillit
- Utdanningsog forskningspolitikk
«Tillitog
ogkvalitet
kvalitetskolen»
i skolen»
- Utdanningsog forskningspolitikk
Tiltak
YRKESFAGPAKKE
Øke tilskuddet til hospitering i bedrift for yrkesfaglærere
Innføre særskilt tilskudd til utstyr for ressurskrevende yrkesfag
Øke satsene for utstyrsstipend for elever i vgo.
Oppdatere utstyr slik at undervisningen blir relevant
Tilskudd til produksjonsskoler
Tilskudd til kulturarvskoler (verneverdige håndverksfag)
Øke basisbevilgningen til fagskoler
Etablere 1000 nye fagskoleplasser
Stipend ved opprettelse av 1000 nye fagskoleplasser
Satse på kvalitetstiltak (utviklingsmidler) i fagskolesektoren og studentombud
Tilskudd til internatdrift for Feiring vgs.
Øke lærlingtilskuddet med 3000 kr
Etablere vekslingsmodeller og fleksible opplæringsløp i alle fylker
Øke tilskuddet til opplæring av praksisbrevkandidater mm.
Styrke formidlingen av læreplasser og samarbeid mellom skole og bedrift
Totalt for pakken
ANDRE TILTAK
Innføre tilskudd til språkdeling av klasser på ungdomstrinnet
Innføre tilskudd til tilrettelegging for én time fysisk aktivitet hver dag i skolen
Norsk kulturskoleråd, Fellesrådet for kunstfagene og Samarbeidsforum for estetiske fag
Øke basisbevilgning til NAROM - Nasjonalt senter for romrelatert opplæring
Økt tilskudd til lesestimuleringstiltak i skolen og i folke- og skolebibliotek
Tilskudd til vitensenteret Vite meir i Sogndal
Tilskudd til utvikling av lulesamisk profilskole i Hábmer-Hamarøy
Statped - sikre spisskompetansen rettet mot kommuner og fylkeskommuner
Folkehøgskoler
Øke bostipendet med 2000 kr per elev fra høsten 2021
Økte midler til bedriftsintern opplæring (BIO-midler)
Barnehage – kompensere for barnehagenormen
Barnehage. Tilbakeføre kuttet i pensjonstilskuddet til private barnehager
Grunnskole – nye læremidler i forbindelse med Fagfornyelsen
Videregående opplæring – nye læremidler i forbindelse med Fagfornyelsen
Innføre skolefrukt på skoler med ungdomstrinn fra høsten 2021
Øke tilskuddet til studieforbund og VOFO
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Mill. kroner

Dep.

10
15
50
60
10
5
25
38
11,8
10
1,8
65
30
35
10
376,6

KD
KD
KD
KMD
KD
KD
KD
KD
KD
KD
KD
KMD
KMD
KMD
KMD

10
10
1
0,7
3
6
5
10
5
22,6
250
694
215
120
100
121,7
9

KD
KD
KD
KD
KD
KD
KD
KD
KD
KD
KMD
KMD
KMD
KMD
KMD
KMD
KUD

Utdannings- og forskningspolitikk

Tiltak
HØYERE UTDANNING OG FORSKNING
Etablere 2000 nye varige studieplasser bl.a. i distriktene
Herav:
Medisin: 100 nye studieplasser
Sykepleie: 250 nye studieplasser
Videreutdanning intensivsykepleie: 150 nye studieplasser
Videreutdanning jordmor: 100 nye studieplasser
Videreutdanning helsesykepleier: 100 nye studieplasser
IKT 5-årige løp: 500 nye studieplasser
IKT 3-årige løp: 250 nye studieplasser
550 nye plasser: grunnskole-, barnehage- og faglærer i praktisk-estetiske fag

Mill. kroner

Dep.

97 KD
13
10
7
4,5
4
23
10
25,5

Styrke desentraliserte utdanninger og basisbevilgningen til UH-sektoren
Herav:
Øke basisbevilgning – friske midler og omprioritering fra resultatkomponenten
Utligne forskjell i grunnfinansiering mellom nye/gamle universitet (opptrapping)
Etablere tilskudd til institusjoner med desentralisert struktur (flercampus)
Stimuleringstilskudd for etablering av desentralisert studietilbud
40 nye rekrutteringsstillinger (Phd)

325 KD

Utvikle kiropraktorutdanning ved UiB
Bygge 3000 nye studentboliger - dvs. 1350 flere enn regjeringens forslag
Øke bevilgningen til regionale forskningsfond
Basisbevilgning til samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutt
Stipend 2000 nye studieplasser ved universitet og høyskoler
Studiefinansiering - reversere kuttet i reisestipendet (studier utenfor Norden)
Etablere 75 flere LIS1-stillinger (utdanningsstillinger for leger)
Videreføre studentantallet ved Politihøgskolen
Øke bevilgningen til klimaforskning innen husdyrproduksjon
Øke basisbevilgningen til landbruksforskning
Forskningsprosjekter i industrien

1
92
20
11
31
16,5
40
4,1
10
10
30

200
50
30
25
20
KD
KD
KD
KD
KD
KD
HOD
JD
LMD
LMD
NFD
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EN GOD START
FOR ALLE
Senterpartiet vil styrke barne- og familiepolitikken. Alle barn har rett til en
trygg oppvekst og en god barndom. Derfor vil Senterpartiet utjevne sosiale
forskjeller og sikre gode oppvekstmiljø både i bygder og byer. Senterpartiet
prioriterer derfor å styrke tiltak mot barnefattigdom, gjeninnføre Finnmarkog Svalbardtillegget i barnetrygden, sikre helsekartlegging for barn
under barnevernets omsorg.

innføre gratis skolefrukt ved skoler med ungdomstrinn, styrke jordmortjenesten, øke midlene til ulike
prosjekter for barn og unge fra lavinntektsfamilier,
samt styrke kulturfeltet og frivillig sektor generelt.
BARNEVERNET
Senterpartiet vil styrke fellesskapsløsningene. Vi
ønsker ikke en utvikling der en stadig større andel av
barnevernstjenestene eies og drives av kommersielle konsern. Vi skal arbeide for at ansvar og drift av
viktige velferdstjenester fortsatt ligger hos kommuner og fylkeskommuner. Regjeringen legger aktivt til
rette for bruk av anbud innen barnevernet. Dette er
en politikk Senterpartiet er imot. Vi vil derimot jobbe
for å avvikle bruken av konkurranseutsetting og anbud i barnevernssektoren.
Senterpartiets alternative budsjettforslag er ambisiøst og inneholder tiltak som vil tilrettelegge for gode
tjenester nær folk – i hele landet. Gjennom en rekke
satsinger i vårt alternative budsjettforslag ønsker
Senterpartiet å utjevne sosiale forskjeller, samt sikre
gode oppvekstsvilkår for barn og unge. Dette gjelder
blant annet gjeninnføring av Finnmarks- og Svalbardtillegget i barnetrygden, styrke førstelinjen i Nav,
øke støtten til barnebriller, forsterke det offentliges
ansvar for barnevernstiltak, styrke psykisk helsehjelp
og ettervern for barnevernsbarn. Vi foreslår også å
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Private og ideelle virksomheter er et viktig supplement og må sikres langsiktige avtaler med det offentlige. Det er et økende behov for å styrke bemanningen i det kommunale barnevernet. Noen steder
er det høy grad av gjennomtrekk, høyt sykefravær,
arbeidspress og lang saksbehandlingstid. Dette
er faktorer som både påvirker kvaliteten, ansattes
arbeidsmiljø og muligheten til å yte gode og forsvarlige tjenester. Det er en bekymring blant de som skal
sette barnevernsreformen ut i livet at ressursene
ikke vil strekke til. Dette gjelder både bemanning

Familiepolitikk

Gjennom en rekke satsinger i vårt
alternative budsjettforslag ønsker
Senterpartiet å utjevne sosiale
forskjeller, samt sikre gode
oppvekstsvilkår for
barn og unge.
og midler. Senterpartiet vil styrke den kommunale
barnevernstjenesten og trappe ned bruken av de
kommersielle barnevernstjenestene. I vårt alternative
budsjett foreslår vi å øke midlene til det kommunale
barnevernet med 230 mill. kroner.
STYRKE ARBEIDET MED PSYKISK HELSE
I BARNEVERNET
Flere forskningsrapporter de senere årene slår fast
at stadig flere barn i barnevernets omsorg sliter med
psykisk helse. Dette er urovekkende. Mange barn
og unge opplever at de ikke får god nok oppfølging.
Det er udiskutabelt at denne gruppen må sikres god
oppfølgning, særlig når vi vet at dette er sårbare
barn og unge som trenger omsorg og trygghet. For
å unngå å velge feil tiltak, må barn og unges somatiske og psykiske helse kartlegges før plassering.
Senterpartiet vil styrke psykisk helsehjelp i barnevernet, og prioriterer dette arbeidet med en økning på
10 mill. kroner.
FLERE GODE FOSTERHJEM
OG ET STYRKET ETTERVERN
Fosterhjem er det mest brukte omsorgstiltaket når
barn ikke kan bo hjemme. Om lag 70 prosent av de
barna som ikke kan bo sammen med sine foreldre er
plassert i fosterhjem. Rekruttering av gode og stabile
fosterhjem må være en prioritert oppgave. Senterpartiet foreslår i vårt alternative budsjettforslag å
styrke rekrutteringsarbeid av fosterhjem med 5 mill.
kroner utover regjeringens forslag.
Med støtte fra Senterpartiet vedtok Stortinget i år å
utvide aldergrensen for ettervern fra 23 til 25 år. Vi
mener det er viktig å sikre en god og smidig overgang til voksenlivet, særlig for de som har vært
under barnevernets omsorg. Unge som er i etter-

Viktigste prioriteringer
+ 230 mill. kroner

for å øke bemanningen i
det kommunale barnevernet

Gjeninnføre Finnmarksog Svalbardtillegget
i barnetrygden med
3840 kroner
+ 10 mill. kroner

til helsekartlegging for barn
i barnevernet

5 mill. kroner

til styrket rekruttering
av fosterhjem

Åslaug Sem-Jacobsen
(Telemark)
Familie- og kulturkomiteen

Senterpartiet vil styrke psykisk
helsehjelp i barnevernet, og prioriterer
dette arbeidet med en økning på
10 mill. kroner.
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Vi foreslår i tillegg å øke bevilgningen
til Blå Kors-ferier, som er et landsdekkende tilbud til sårbare og
vanskeligstilte barnefamilier.
verntilbud har komplekse behov. De trenger aller
mest stabil omsorg fra voksne de føler seg trygge på
og som bistår i overgangen til en selvstendig voksentilværelse. Målet med å utvide aldersgrensen for
ettervern må være å styrke tilbudet. Da må staten
bidra økonomisk. Selv om aldersgrensen for ettervern er utvidet, følges det ikke opp med økte midler
fra regjeringens side. Senterpartiet ønsker å prioritere dette arbeidet, og foreslår en styrking med 5 mill.
kroner til ettervernarbeid.
STYRKET INNSATS MOT BARNEFATTIGDOM
Andelen barn i familier med vedvarende lav inntekt
fortsetter å øke. Fattigdommen i byene er høyere enn landsgjennomsnittet. Det finnes i dag et
mangfold av tiltak for å bekjempe barnefattigdom,
men det er ikke alltid tiltakene treffer de barna som
trenger det mest. Gjennom å foreslå en økning av
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budsjettposten «Barne- og ungdomstiltak i større
bysamfunn» med 3 mill. kroner, ønsker Senterpartiet
å nå flere barn og unge som har særskilte behov, og
de som tilhører utsatte ungdomsgrupper og -miljøer.
Vi foreslår i tillegg å øke bevilgningen til Blå Kors-ferier, som er et landsdekkende tilbud til sårbare og
vanskeligstilte barnefamilier. I år har om lag 3200
søkt om å delta, men Blå kors har bare hatt kapasitet
til å gi tilbud til 1400 personer; dvs. under halvparten
av de kvalifiserte søkerne. Senterpartiet ønsker å
styrke tilbudet, og foreslår derfor å øke budsjettposten med 1 mill. kroner utover regjeringens forslag.
Barne- og ungdomsorganisasjonene har ikke fått
kompensasjon for bortfall av inntekter og økte
kostnader til smittevernstiltak. Dette fordi de ikke
oppfyller regjeringens snevre kriterier. Senterpartiet
frykter en varig reduksjon i organisasjonenes aktivitet
og muligheter til å skape fritidsaktiviteter for barn og
unge. Dette vil Senterpartiet motvirke. Det er viktig
å sikre at barne- og ungdomsorganisasjonene raskt
kan igangsette aktiviteter når smitteverntiltakene
og selve pandemien avtar. I vårt alternative budsjett
foreslår vi å øke tilskuddet til barne- og ungdomsorganisasjoner med 5 mill. kroner.

Familiepolitikk

«En god start for alle» - Barne- og «En
familiepolitikk
god start for alle» - Familiepolitikk
Tiltak
Gjeninnføre Finnmarks- og Svalbardtillegg på 3840 kr i barnetrygden fra 1. september
Øke støtten til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn
Ferie for alle-tiltaket
Utstyrssentraler/BUA
Øke grunnstøtten til barne- og ungdomsorganisasjoner
Øke støtten til Barnevakten
Øke bemanningen i det kommunale barnevernet
Øke bevilgningen til ettervern i barnevernet
Styrke rekruttering av fosterhjem
Forbrukertilsynet. Arbeide mot aggressiv markedsføring av forbrukslån
Hjelpekilden
Helsekartlegging for barn under barnevernets omsorg
Jordmødre og helsesykepleiere (styrke barselomsorg og skolehelsetjenesten)
Innføre skolefrukt på ungdomsskoler og kombinerte skoler fra høsten 2021
Barnehage – kompensere for barnehagenormen
Øke støtten til barnebriller
Styrke barnehusene (inkl. oppretting av satellitt i Kristiansund)

Mill. kroner
23
3
1
3
5
1
230
5
5
3
1
10
35
121,7
694
70
10

Dep.
BFD
BFD
BFD
BFD
BFD
BFD
BFD
KMD
BFD
BFD
BFD
HOD
HOD
KMD
KMD
ASD
JD
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KULTUR BINDER
OSS SAMMEN
Kultur, idrett og frivillig aktivitet binder folk sammen i store og små fellesskap.
Dette gir stor verdi for den enkelte og er grunnleggende i et samfunn som vektlegger
demokrati, fellesskap og ytringsfrihet. I vårt alternative budsjettforslag foreslår vi å øke
kulturbudsjettet med 630 mill. kroner mer enn regjeringen. I tillegg foreslår vi å øke
kommunenes frie inntekter slik at kommunene kan prioritere mer midler til lokalt
kulturliv, idrett og annen frivillig aktivitet.

dansere, artister, komponister, manusforfattere og
lys- lydteknikere m.fl. har mistet mye av inntektsgrunnlaget og går en uviss tid i møte.

KULTUR, FRIVILLIGHET OG IDRETT
MÅ SIKRES GJENNOM KRISA
Koronapandemien har gjort 2020 til et krevende
år. Kulturlivet, idretten og resten av frivilligheten er
hardt rammet. Konsekvensene av smitteverntiltakene er svært store. Konserter, festivaler, teaterforestillinger, filmvisninger, lokale kulturarrangementer har
blitt avlyst. Aktiviteten i frivillige organisasjoner har
enten stoppet opp eller blitt begrenset. Nedstengte
møteplasser, inaktivitet og avlyste kulturarrangementer preger lokalsamfunnene. Frivillige organisasjoner, lokale kulturhus, teater, kinoer, musikere,
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I en uforutsigbar tid trenger kulturlivet og frivilligheten forutsigbarhet fra det offentlige. Regjeringen har
lagt frem flere krisepakker, men disse har bidratt til
å skape mer usikkerhet enn ro. Kritikken har haglet
både når det gjelder innretning og summene i kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett.
Varigheten på krisepakkene har vært for kort. Store
deler av kulturlivet og frivilligheten har falt utenfor.
Regjeringen har avgrenset kompensasjonsordningen
til kun å gjelde organisasjoner med over 25 000 kroner i tapte inntekter, og som mottar minst 60 prosent
i statlig tilskudd. Dette betyr i realiteten at store deler
av grasrotaktiviteten lokalt blir holdt utenfor. Grendehus, bygdehus og bydelshus er viktige møteplasser
i lokalsamfunnene, men får ikke dekket sine inntektstap fordi de er organisert som selskaper med
begrenset ansvar (BA) eller samvirkeforetak (SA).
Regjeringens tafatthet vitner om at den ikke fullt
ut har forstått behovene til kulturlivet og frivillige
organisasjoner. Senterpartiet mener det er helt
avgjørende med tiltak som treffer bredden i kulturog frivillighets-Norge. Vi foreslår i vårt budsjett en
omfattende koronapakke med forsterkede tiltak for
bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner. Senter-

Kulturpolitikk

partiet foreslår å bevilge 300 mill. kroner til videreføring av kompensasjonsordningen for arrangører
og underleverandører. Vi foreslår blant annet også
å videreføre kompensasjon til selvstendig næringsdrivende og frilansere på 80 prosent frem til 1. juli,
videreføre lav momssats på 6 prosent i hele 2021 og
inkludere også ideelle aktører i kompensasjonsordningen for bedrifter. Vi må så langt det lar seg gjøre
sikre at kultur, idrett og frivillighet kan opprettholde
et visst aktivitetsnivå, slik at befolkningen skal kunne
delta i og oppleve, idrett, kultur og andre frivillige
aktiviteter.

Viktigste prioriteringer

SENTERPARTIET – FRIVILLIGHETSPARTIET
Senterpartiet verdsetter den enorme dugnadsånden og det frivillige arbeidet som finner sted i hele
landet. Dugnadsarbeidet utgjør årlig over 148 000
årsverk. I penger er den ulønnede innsatsen verdt
om lag 75 mrd. kroner. Vi mener derfor det er grunnleggende feil at staten skal ha frivillig sektor som
inntektskilde. Senterpartiet har ved flere anledninger
fremmet forslag om å rettighetsfeste full momskompensasjon for frivillige lag og organisasjoner.
Vi jobber for å gi frivillige organisasjoner fullt fritak
for moms. I vårt alternative budsjett foreslår vi å øke
rammen for momskompensasjon til frivillige organisasjoner med 350 mill. kroner.

+ 74 mill. kroner

STYRKING AV NORSK KULTURFOND
Norsk kulturfond skal stimulere til samtidens kunstog kulturuttrykk, bidra til at kunst og kultur skapes,
bevares, dokumenteres og gjøres tilgjengelig for
flest mulig. Dessverre foreslår regjeringen ingen reell
styrking av Norsk kulturfond. Senterpartiet mener
bevilgningen til fondet må styrkes slik at flere kvalifiserte søkere kan få realisert sine prosjekter. I vårt
alternative budsjettforslag foreslår vi 20 mill. kroner
utover regjeringens forslag.
MEDIEMANGFOLD
Pressestøtten har vært en velfungerende og nødvendig ordning for å sikre mediemangfold i avismarkedet. Senterpartiet mener det er en grunnleggende
demokratisk verdi at leserne har tilgang til ulike
synspunkter og meninger i avislandskapet. Koro-

+ 350 mill. kroner

til momskompensasjonsordningen
for frivillige organisasjoner

+ 300 mill. kroner

i kompensasjonsordning for arrangører
og underleverandører

+ 136,8 mill. kroner
til kulturminner

til medieformål

Åslaug Sem-Jacobsen
(Telemark)
Familie- og kulturkomiteen

Senterpartiet mener det er helt
avgjørende med tiltak som treffer
bredden i kultur- og frivillighetsNorge. Vi foreslår i vårt budsjett en
omfattende koronapakke med
forsterkede tiltak for bedrifter,
organisasjoner og enkeltpersoner.
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napandemien har vist hvor viktige mediehusene er
både nasjonalt og lokalt. En del mediehus har klart
seg godt, men mange har tapt store annonseinntekter og fått en kraftig økonomisk knekk.

Lokalradio er også rammet av inntektsnedgang på
grunn av sviktende annonseinntekter. Senterpartiet
foreslår å øke bevilgningen til lokale lyd- og bildemedier med 10 mill. kroner.

Regjeringen ønsker å omfordele pressestøtten fra de
større riksdekkende, meningsbærende avisene til lokale medier og innovasjonsprosjekter. Senterpartiet
mener dette er uklokt. Pressestøtten til lokalavisene
må få et løft, men uten at dette rammer de meningsbærende avisene. I dag sliter mediene med de
økonomiske konsekvensene av koronapandemien.
I tillegg opplever norske aviser store omveltninger
på andre områder. Overgangen fra papir til digitale
aviser, nye forretningsmodeller og automatisering, er
eksempler på endringer som fordrer nye løsninger.
Medie-Norge trenger tid til å omstille seg. Vi må fortsatt tilrettelegge for et rikt mediemangfold. Derfor
foreslår vi 30 mill. kroner i en hjelpepakke til lokalavisene. Totalt foreslår Senterpartiets en samlet økning i
bevilgningene til medieformål på 74 mill. kroner.

SATS PÅ NORSK FILM
Kulturpolitikk er også næringspolitikk. Senterpartiet
ser et stort potensial i norsk film. Incentivordningen
for film har hatt store positive effekter. Utenlandske
produksjoner som spiller inn filmer og serier i Norge
legger igjen betydelige beløp gjennom sysselsetting
og kjøp av varer og tjenester på opptaksstedet. Senterpartiet vil forbedre ordningen ved å stille krav om
at norske produksjoner som får støtte fra Filmfondet
må spille inn filmene i Norge, slik at incentivordningen rent faktisk bidrar til å skape og sikre norske
arbeidsplasser. I vårt alternative budsjett for 2021
foreslår vi å øke bevilgningen til incentivordningen
for film- og tv-produksjoner med 15 mill. kroner.

Lokalradioene er en vital del av det norske mediemangfoldet med økende lyttertall. Senterpartiet
mener det er viktig å sikre gode vilkår for lokalradiobransjen på lik linje med andre medieaktører.
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KULTURARV – HISTORIE,
VERDISKAPNING, ARBEIDSPLASSER
Kulturminner og kulturmiljøer er viktige historiske
ankerfester både lokalt, regionalt og nasjonalt, men
den jobben samfunnet gjør for å ta vare på kulturarven er også med på å gi verdiskapning og arbeids-

Kulturpolitikk

Vern av gamle hus er også viktig
for miljøpolitikken. Ofte er det samfunnsøkonomisk lønnsomt å restaurere
og ta vare på gamle bygninger framfor
å rive og bygge nytt.

plasser i hele landet. Dette gjelder ikke minst i distriktene, hvor mange av våre viktige kulturminner og
kulturmiljøer ligger. Vern av gamle hus er også viktig
for miljøpolitikken. Ofte er det samfunnsøkonomisk
lønnsomt å restaurere og ta vare på gamle bygninger framfor å rive og bygge nytt. Det skapes mindre
avfall, materialbehovet er mindre og det skapes flere
arbeidsplasser per investerte krone. Regjeringen og
Frp har i hele perioden 2013–2020 underfinansiert
kulturmiljøsektoren. Senterpartiet har gjennom hele
perioden foreslått kraftige økninger i bevilgningene,
og gjør også det i år. Årets kulturminnepakke innebærer totalt en økning på kulturminnepostene på
137 mill. kroner.
Senterpartiet foreslår at alle organisasjonene som er
medlemmer i Kulturvernforbundet skal få grunnstøtte fra staten. Kulturvernforbundets 28 medlemsorganisasjoner med sine 250 000 medlemmer i til
sammen 2000 lokallag, er helt uunnværlige for det
norske kulturvernet.
Vi foreslår også en kraftig økning i bevilgningene
til Kulturminnefondet på Røros med 30 mill. kroner.
I dag er fondet på 130 mill. kroner. Senterpartiet
fremmer forslag om at fondet skal bygges opp til
300 mill. kroner. Menon Economics har undersøkt
hvor mye verneinnsats Kulturminnefondet utløser, og
har kommet til at hver tildelt krone utløser en verneinnsats som er 3,5 ganger så stor. Et fond på 300 mill.
kroner vil dermed utøse en verneinnsats på over 1
mrd. kroner.
Senterpartiet foreslår også en sterk satsing på kirkevedlikehold, og særlig på steinkirker fra middelalderen. Vi foreslår å øke bevilgningene til verneverdige

kirker med 30 mill. kroner – noe som er en økning på
tilskuddsordningen med over 40 prosent. Dessuten
legger Senterpartiet inn store økninger på Riksantikvarens tilskuddsordninger. En særlig satsing på 10
mill. kroner i økt støtte til gårdsbruk som får kostnader ved arkeologiske utgravninger, 11,5 mill. kroner
i økt tilskudd til teknisk-industrielle kulturminner og
regionalparker og en økning på 16 mill. kroner til verdensarvsteder i Norge. Senterpartiet legger også inn
15 mill. kroner i økt støtte til å ta vare på den gamle
Krigsskolen i Oslo.
VÅRE KIRKER
- NASJONENS KULTURHISTORISKE ARV
Religion og livssyn er en grunnleggende dimensjon i
mange menneskers liv. I tillegg til å være et trossamfunn er Den norske kirke også en viktig tradisjons- og
kulturbærer. For å opprettholde kirkas tilstedeværelse lokalt gjennom prestetjeneste i alle sogn og
trosopplæring, er det avgjørende å opprettholde en
sterk og forutsigbar økonomi for Den norske Kirke.
Men det er like nødvendig med en sterk kommuneøkonomi, slik at kommunene kan ivareta sine oppgaver knyttet til lokalt menighetsarbeid, kirkegårder
og vedlikehold. Dette er forutsetning for en tilstedeværende folkekirke i hele landet.
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«Kultur
sammen»
- Kulturpolitikk
«Kulturbinder
bindeross
oss
sammen»
- Kulturpolitikk
Tiltak
Driftstilskudd til frivilligsentraler
Øke bevilgningen til Norsk kulturfonds prosjekter i distriktene
Musikkutstyrsordningen
Lesetiltak Foreningen !les og Leser søker bok
Helårsarrangører og festivaler
Fri scenekunst og dans
Visuell kunst
Norsk kulturråd/NOKU
Kveik, Vestnorsk kulturakademi
Frikar dansekompani
Hundorp 2021 - 1000-årsmarkering for kristningen av Norge
Bymuseet i Bergen
Etablering Telemark kunstmuseum
Teater Ibsen
Opera Rogaland
Opera Østfold
Øke tilskuddet til studieforbund og VOFO
Regionale kulturfond
Nynorsk pressesenter + nynorsk kultursenter
Nynorskhuset i Førde
Midler til utvikling av tale-til-tekst teknologi, Hørselhemmedes Landsforbund
Stiklestad nasjonale kultursenter/Nils Aas kulturverksted
Incentivordning for film- og tv-produksjoner
Tilskudd til regionale filmtiltak
Styrking av arbeidet til Senter for undersøkende journalistikk
Samisk Dagspresse
Styrke kompensasjonsordningen for kopiering til privat bruk
Diskrimineringsnemnda
Likestillingssentre
KRISESTØTTE GRUNNET COVID-19
Styrke momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner
Videreføre kompensasjonsordning for arrangører og underleverandører
Krisepakke til mediene
Herav:
Forsterket støtte til lokalavisene
Tilskudd til lokale lyd- og bildemedier - tilskuddet til lokalradio
Redusere merverdiavgiftens lave sats fra 12 til 6 prosent (idrettsarrangement mv.)
Videreføre kompensasjon selvstendig næringsdrivende og frilansere på 80 % til 1. juli
Forlenge sykepenger for selvstendige næringsdrivende og frilansere fra 4. dag til 1. juli
Utvide kompensasjonsordning for arrangementer (inkludere også lukkede arr.)
Forsterket støtte til omstillingsordningen for reiselivet (inkl. eventbransjen)
Forlenge og endre kompensasjonsordning for bedrifter (inkludere også ideelle)
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Mill. kroner

Dep.
2 KUD
20 KUD
5
2
3
5
5
1,1 KUD
0,5 KUD
1 KUD
1 KUD
2 KUD
2,5 KUD
3 KUD
0,5 KUD
2 KUD
9 KUD
10 KUD
2 KUD
2 KUD
5 KUD
0,7 KUD
15 KUD
10 KUD
2 KUD
1 KUD
10 KUD
1 KUD
2 KUD

350 KUD
300 KUD
60 KUD
30
10
-1530
665
75
300
200
5000

KUD
Skatt
ASD
ASD
NFD
NFD
NFD
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Tiltak
KULTURMINNEPAKKE
Verdens eldste seilende skonnert, Anna Rogde av Harstad
Midler til stiftelsen som skal drifte den gamle krigsskolen
Grunnstøtte til alle medlemsorganisasjonene i Kulturvernforbundet
Øke tilskuddet til kulturminnearbeidet i kommunene
Øke tilskuddet til automatisk fredede og andre arkeologiske kulturminner
Øke tilskuddet til tekniske og industrielle kulturminner (inkl. regionalparker)
Øke tilskuddet til Haldenvassdraget
Øke tilskuddet til Telemarkskanalen
Øke tilskuddet til fartøyvernsenter
Tilskudd til arkitektkonkurranse - Verdensarvsenter Urnes
Øke tilskuddet til verdensarven
Tungtvannskjelleren
Styrke kulturminnefondets disposisjonspost for kulturminnetiltak
Etablere tilskudd til kulturarvskoler (verneverdige håndverksfag)
Totalt for pakken
FRIVILLIGHET OG SPRÅKTILTAK – ØVRIGE DEPARTEMENTER
Øke støtten til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn
Ferie for alle-tiltaket
Utstyrssentraler/BUA
Øke grunnstøtten til barne- og ungdomsorganisasjoner
Tilskudd til pasient- og pårørendeorganisasjoner innen palliasjonsfeltet
Pårørendealliansen
Aktivitetsvenn - frivillig arbeid med personer med demens
Frivillige kriminalitetsforebyggende org., inkl. Røverradion og fotballstiftelsen
Økt tilskudd til kriminalitetsforebyggende organisasjoner, inkl. Rosa kompetanse justis
Øke støtten til frivillige organisasjoner i redningstjenesten
Øke støtten til Redningsselskapet – sikkerhet til sjøs
Øke støtten til foreningen Ny rovdyrpolitikk
Øke bevilgningen til friluftsformål
Innføre tilskudd til språkdeling av klasser på ungdomstrinnet
Tilskudd til utvikling av lulesamisk profilskole i Hábmer-Hamarøy
Øke organisasjonsstøtten med 10 %

Mill. kroner

Dep.

2
15
5
4,3
10
10
1,5
3
3
2
4
10
30
5
136,8

KUD
FD
KLD
KLD
KLD
KLD
KLD
OED
KLD
KLD
KLD
KLD
KLD

3
1
3
5
2
1
5
5
5
2,5
2,5
1
20
10
5
4

BFD
BFD
BFD
BFD

KD

HOD
HOD
HOD
JD
JD
JD
JD
KLD
KLD
KD
KD
LMD
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INTEGRERING
OG BÆREKRAFT
Senterpartiet vil føre en ansvarlig og anstendig flyktning- og asylpolitikk som
bygger på våre internasjonale forpliktelser, humane tradisjoner og vår nasjonale
kapasitet. Det er viktig at Norge har en klar praksis i asylsaker. Dette vil bidra til å
redusere antallet asylsøkere uten beskyttelsesbehov og forkorte behandlingstiden
i asylforvaltningen. Alle som søker asyl i Norge skal ha trygghet for at deres
rettssikkerhet blir ivaretatt. Arbeidet med integrering må starte allerede ved
ankomst til Norge. De som får oppholdstillatelse i Norge må bosettes raskt.
Kommunene må få økonomi til å skape en god og trygg integrering.

DESENTRALISERT MOTTAKSSTRUKTUR
Senterpartiet vil ha en desentralisert mottaksstruktur
og prioritere bosetting fortrinnsvis utenom pressområdene. Mange kommuner har satset på å bygge ut
sin mottakskapasitet gjennom etablering av gode
fagmiljøer rundt asylmottakene. Senterpartiet mener
det særlig skal satses på å beholde avtaler med
kommuner og ideelle aktører som har påtatt seg
mottaksdrift.

© Istock

INTEGRERING OG BÆREKRAFT
Vi lever i en urolig verden med høye flyktningetall.
Norge skal i god tradisjon bidra med det vi kan for å
forbedre en håpløs livssituasjon for millioner av mennesker. Samtidig må vi ha kontroll med egne grenser
og hvor mange som kommer til Norge om vi skal
sikre god integrering. De som kommer må ønske å
bli en del av det norske samfunnet. Vi må bruke tid,
ressurser og oppmerksomhet på å ta dem vel imot
og sikre at så skjer.
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BOSETTING AV FLYKTNINGER
Den norske bosettingsmodellen, hvor kommunene
tar imot flyktninger etter lokale beslutninger, og hvor
bosettingsklare flyktninger får tildelt en kommune,
har vist seg svært vellykket og må videreføres. Senterpartiet viser til at regjeringen og IMDI har redusert
antall bosettingskommuner. Dette berører spesielt
mindre kommuner i distriktene. Senterpartiet har
protestert mot denne prioriteringen og mener det
er viktig å sikre spredt bosetting, og dermed avlaste
kommuner som har integreringsutfordringer. Mange
små kommuner har gjort et svært godt integreringsarbeid og bidratt til at mange flyktninger har kommet
i arbeid. Senterpartiet er tydelig på at kommunestørrelse ikke skal være avgjørende for om kommunen
skal få anledning til å bosette flyktninger, men at

Innvandrings- og integreringspolitikk

bosetting fortrinnsvis skal skje i distriktskommuner
som har vist gode resultater på integrering i samfunns- og arbeidsliv. Fortsatt er det å få flere i arbeid
en hovedutfordring. Nøkkelen til god integrering er å
øke andelen som er i arbeid eller under utdanning.

Viktigste prioriteringer
+ 50 mill. kroner

til områdesatsinger i storbyer

Andelen barn i familier med vedvarende lav inntekt
er økende. Det finnes i dag et mangfold av tiltak for
å bekjempe barnefattigdom, og behovet er enormt.
Barn og unge i familier med minoritetsbakgrunn er
overrepresentert når det gjelder barnefattigdom.
Tiltak for å hanskes med barnefattigdom er derfor
viktig for å forebygge at fattigdommen går i arv blant
etterkommere av innvandrere.
Senterpartiet ønsker at flere barn og unge skal få
mulighet til å delta på aktiviteter og møteplasser
uavhengig av den økonomiske situasjonen til familien. Gjennom å foreslå å styrke budsjettposten
«Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn» med
3 mill. kroner, ønsker Senterpartiet å nå flere barn og
unge som har særskilte behov og som er fra utsatte
ungdomsgrupper- og miljøer.
KVOTEFLYKTNINGER
Senterpartiet mener Norge skal bidra aktivt til å hjelpe og forbedre en håpløs situasjon for mennesker
i nød og på flukt. Dagens system er ikke rettferdig
for dem som trenger vår hjelp mest. Derfor ønsker
vi å prioritere kvoteflyktninger gjennom FN. I vårt
alternative budsjettforslag setter vi av midler til å
kunne ta imot 3000 kvoteflyktninger. Vi vil at Norge,

+ 240 mill. kroner

til FNs høykommissær for flyktninger

Økt støtte

til barne- og ungdomstiltak

© Eirill DeLonge

STYRK DE FRIVILLIGES ROLLE
Frivillige organisasjoner spiller en nøkkelrolle i
integreringsarbeidet. Frivilligheten skaper de gode
møteplassene hvor mennesker kan møtes til felles
aktiviteter på tvers av ulikheter. Senterpartiet er opptatt av å sikre gode vilkår for frivilligheten. I tillegg til
å styrke en rekke enkeltorganisasjoner og grunnstøtten til barne- og ungdomsorganisasjoner, foreslår vi
å styrke momskompensasjonsordningen for frivillige
organisasjoner. En bedre momskompensasjonsordning er et etterlengtet tiltak som vil bidra til mer aktivitet og lavere kostnader for frivilligheten, noe som
vil komme bredden av lag og organisasjoner til gode.

Heidi Greni
(Sør-Trøndelag)
Kommunal- og
forvaltningskomiteen

Willfred Nordlund
(Nordland)
Kommunal- og
forvaltningskomiteen

Senterpartiet er opptatt av å sikre gode
vilkår for frivilligheten. I tillegg til å
styrke en rekke enkeltorganisasjoner og
grunnstøtten til barne- og ungdomsorganisasjoner, foreslår vi å styrke
momskompensasjonsordningen for
frivillige organisasjoner.
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Senterpartiet er opptatt av å fange opp
de som faller utenfor og sørge for at de
kan fylle tiden sin med noe meningsfullt.
Målrettede tiltak gjennom områdesatsingene kan bidra til dette.

i samråd med FNs høykommissær for flyktninger,
tar stilling til om en tredjedel av midlene kan brukes
slik at en kan hjelpe flere ved å bruke midlene i FNs
egne leire. For å kunne hjelpe flere mennesker på
flukt, omdisponerer vi i bistandsbudsjettet midler
til FNs høykommissær for flyktninger, slik at støtten
økes med 240 mill. kroner.
OMRÅDESATSING
I arbeidet med å sikre et Norge med små forskjeller
er områdesatsinger et viktig verktøy. Det handler
om å sette inn ekstra ressurser og innsats på steder der mange er i risiko for å havne i utenforskap.
I 2006 lanserte den rødgrønne regjeringen, med

148

kommunalminister Åslaug Haga i spissen, de første
områdesatsingene i Groruddalen, Drammen, Bergen,
Trondheim og Oslo Sør. Senere har også Stavanger
og Oslo indre øst kommet til. Formålet med områdesatsingene var forebygging, og utfordringene er
fortsatt store flere steder. En grunn til at man ikke
har nådd lenger med arbeidet, er at satsingene er
svekket siden regjeringsskiftet i 2013. Manglende
målretting av tiltakene er en annen årsak. Ungdommen som faller ifra på skolen ønsker seg arbeid. Men
i dag er jobbmarkedet vanskeligere enn noensinne
for ungdom som ikke har fullført utdanning. Det
fins stadig færre jobber for ufaglærte, og det åpne
EØS-arbeidsmarkedet har gjort det mye vanskeligere. Dessuten avskaffet regjeringen fra januar 2016
muligheten for å få tiltaksplass med tiltakspenger for
unge mellom 16-18 år. Senterpartiet er opptatt av å
fange opp de som faller utenfor og sørge for at de
kan fylle tiden sin med noe meningsfullt. Målrettede
tiltak gjennom områdesatsingene kan bidra til dette.
Vi foreslår derfor å styrke bevilgningen til områdesatsing med 50 mill. kroner i vårt alternative forslag
til statsbudsjett.

Innvandrings- og integreringspolitikk

«Integrering
og bærekraft»
- Innvandringsog integreringspolitikk
«Integrering
og bærekraft»
- Innvandringsog integreringspolitikk
Tiltak
Forsterket områdesatsing til områder i storbyer med særskilte levekårsutfordringer
Opprette 500 nye plasser i kvalifiseringsprogrammet
Øke støtten til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn
Ferie for alle-tiltaket
Utstyrssentraler/BUA
Styrke politiet på steder med områdeløft
Styrke momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner
Driftstilskudd til frivilligsentraler
Likestillingssentrene
Øke bevilgningen til FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR)

Mill. kroner
50
75
3
1
3
15
350
2
2
240

Dep.
ASD
ASD
BFD
BFD
BFD
JD
KUD
KUD
KUD
UD
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ET SKATTESYSTEM
FOR FOLK FLEST
Senterpartiet ønsker et skattesystem som belønner arbeid, innsats, initiativ og
der skattebyrden fordeles etter evne. Vi er uenig i regjeringens politikk med bruk
av usosiale avgifter som rammer folk flest for å finansiere store skattelettelser til de
som har aller mest. Senterpartiet mener det er helt feil å gi store avgiftsøkninger til
næringer som står i en økonomisk krisesituasjon som følge av koronapandemien,
og foreslår derfor å videreføre flere ekstraordinære avgiftslettelser ut 2021.

beid, innsats, initiativ og som sikrer en god sosial og
geografisk fordeling mellom folk i hele landet.

Formålet med skatter og avgifter er å finansiere
velferdsstaten og videreutvikle sterke samfunnsinstitusjoner som gir enkeltmennesket trygghet, muligheter til selvutfoldelse og til å skape gode liv. Et
for stort skattetrykk vil derimot hemme nyskaping,
verdiskaping og det frie initiativ. Senterpartiets skatte- og avgiftspolitikk tar sikte på å finne riktig balanse mellom behovet for å finansiere fellesskapsløsninger, hensynet til å unngå unødvendig byråkrati, og
skattebyrder for enkeltmennesker og bedrifter. Senterpartiet er skeptisk til dem som hevder at svaret på
alle samfunnets utfordringer alltid er enten høyere
skatt eller lavere skatt. I stedet er vi opptatt av å finne
en innretning på skattesystemet som belønner ar-
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ØKONOMISK KRISE KREVER KRAFTFULLE TILTAK
Mange næringer står på kanten av stupet på grunn
av koronapandemien og de strenge smitteverntiltakene som er innført både i Norge og andre land.
Senterpartiet mener regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 ikke tar inn over seg den krisesituasjonen mange bedrifter befinner seg i. Det finnes
knapt nok ett eneste forslag om avgiftslettelser i
2021 for å hjelpe næringer som sliter. Tvert imot legger regjeringen sten til byrden ved å foreslå kraftige
avgiftsøkninger for blant annet luftfarten og reiselivet. Vi mener det er avgjørende å gi hardt rammede
næringer forutsigbarhet gjennom avgiftslettelser slik
at de kan få opp aktiviteten når smitteverntiltakene
letter.
Senterpartiet legger vekt på gode og trygge rammebetingelser for næringsliv og privatpersoner i skattepolitikken. Vi ønsker å bruke finanspolitikken for å
sikre stabil økonomisk utvikling, høy sysselsetting,
bærekraftig ressursutnyttelse og gode og stabile
vilkår for næringslivet på tvers av konjunkturene.
Senterpartiet mener at man skal bruke ekstra statlige midler i nedgangskonjunkturer og holde igjen
i oppgangskonjunkturer. I en økonomisk krise som

Skatte- og avgiftspolitikk

den vi nå er midt inne i mener vi det er nødvendig
å øke den offentlige pengebruken for å motvirke at
nedturen blir unødvendig kraftig og langvarig. Vår
politikk vil sikre høy sysselsetting over tid og redusere sjansen for langvarig ledighet for den enkelte,
samtidig som den minsker risikoen for næringslivet.
I løpet av første halvår i 2020 ble det oljekorrigerte
budsjettunderskuddet økt fra 241 mrd. kroner i det
vedtatte statsbudsjettet til nærmere 490 mrd. kroner
ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett. Selv
om flere av krisetiltakene har vist seg å koste mindre
enn først anslått, ble de økonomiske krisetiltakene
for 2020 i Nasjonalbudsjettet for 2021 beregnet av
regjeringen til å utgjøre 126 mrd. kroner. Senterpartiet foreslår en omfattende krisepakke i vårt alternative budsjett for 2021 fordelt på tiltak for aktivitet og
omstilling, kompensasjonsordninger til folk, bedrifter
og kommuner, og avgiftslettelser. Totalt beløper
denne krisepakken seg til om lag 32,4 mrd. kroner
utover regjeringens forslag. På øvrige budsjettområder legger vi opp til netto ca. 3,4 mrd. kroner lavere
utgifter enn regjeringen, noe som i sum innebærer
en økt oljepengebruk på ca. 29 mrd. kroner sammenlignet med regjeringens budsjettforslag inklusiv
regjeringens forslag til krisepakke.
Senterpartiet mener det trengs langt mer kraftfulle
tiltak enn det regjeringen legger opp til. Senterpartiet ser dette som nødvendig motkonjunkturpolitikk
for å unngå at ledigheten biter seg fast på et høyt
nivå, at fellesskapet må stille opp mer for de som
opplever å miste jobben og for at ordinært sunne og
levedyktige bedrifter som holder på å gå over ende,
blant annet som følge av statlige smitteverntiltak,
skal komme seg igjennom pandemien.
FOLK FLEST SKAL IKKE TYNGES AV AVGIFTER
Den sittende regjeringen har økt avgiftene med 6,7
mrd. kroner siden den tiltrådte i 2013. Konsekvensen
er at mange vanlige nordmenn er blitt påført flere
tusen kroner i ekstrakostnader hvert år, samtidig som
de rikeste har fått betydelige skattelettelser. Senterpartiet mener dette er feil vei å gå. Vi prioriterer
derfor i vårt alternative budsjettforslag å fjerne og

Viktigste prioriteringer
+ 9,1 mrd. kroner
i avgiftslettelser

Skattelette til folk flest
mens de aller rikeste må bidra mer

Målrettede skatteog avgiftslettelser for
å få folk og næringer
gjennom koronakrisen

Trygve Slagsvold Vedum
(Hedmark)
Finanskomiteen

Sigbjørn Gjelsvik
(Akershus)
Finanskomiteen

Senterpartiet mener regjeringens
forslag til statsbudsjett for 2021 ikke
tar inn over seg den krisesituasjonen
mange bedrifter befinner seg i.
Det finnes knapt nok ett eneste
forslag om avgiftslettelser i 2021
for å hjelpe næringer
som sliter.
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nå omsider blitt reversert. Senterpartiet mener at
det neste store grepet som nå må tas for å styrke
grunnlaget for arbeidsplasser og verdiskaping i næringsmiddelindustrien og handelsnæringa i Norge er
å redusere matmomsen. Gjennom dette grepet reduseres avgiften på alle matvarer like mye, noe som
blant annet gjør at frukt, grønnsaker, melk, brød og
kjøtt får like stor avgiftslettelse som brus og godteri.
Samtidig så blir ikke-alkoholholdige drikkevarer billigere sammenlignet med alkohol – uten at avgiftene
på alkohol økes ytterligere.

Senterpartiet foreslår å redusere
matmomsen til svensk nivå
(fra 15 til 12 prosent).
redusere mange avgifter som rammer vanlige folk
og bedrifter.
Blant annet foreslår vi å redusere elavgiften med en
halv mrd. kroner i året, redusere momsen på transport, kultur og overnatting, redusere avgiften på
biodrivstoff, fjerne flypassasjeravgiften, samt å fjerne
saftavgiften. Vi mener det er feil at regjeringen bruker skatte- og avgiftssystemet til å straffe folk fordi
de har lang vei til jobben, eller har barn som skal leveres i barnehage. Senterpartiet mener regjeringens
oppgave er å gjøre hverdagen enklere for folk – ikke
å gjøre den dyrere. I sum foreslår vi netto avgiftslettelser på ca. 9,1 mrd. kroner bokført og ca. 10,7 mrd.
kroner påløpt.
REDUSERT MATMOMS
Grensehandelen har økt kraftig de siste årene. Situasjonen med økt handel i Norge, som følge av stengt
grense til Sverige, har allerede medført tusenvis av
nye arbeidsplasser og økt verdiskaping. Vi mener
det nå må tas grep som gjør at denne verdiskapingen forblir i Norge også etter at grensene igjen kan
åpnes.
Etter gjentatte forslag fra Senterpartiet har de sjokkartede avgiftsøkningene på ikke-alkoholholdige
drikkevarer og sukker og sjokoladevarer som Høyre, Frp, Venstre og KrF gjennomførte høsten 2017,
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Senterpartiet foreslår å redusere matmomsen til
svensk nivå (fra 15 til 12 prosent). Dette er en avgiftslettelse på 2,8 mrd. kroner i 2021 og som i 2022
vil utgjøre 4,8 mrd. kroner. Dette vil gi nye arbeidsplasser innen dagligvarehandelen og næringsmiddelindustrien i Norge, og lavere priser på matvarer til alle som handler. For en barnefamilie vil denne
avgiftslettelsen alene kunne utgjøre ca. 3000 kroner
i reduserte kostnader til mat og drikke i året. Det vil
utgjøre en betydelig forskjell i et stramt familiebudsjett. Spesielt er denne lettelsen viktig i dagens situasjon der mange har gått kraftig ned i inntekt, f.eks.
på grunn av permittering eller ledighet.
VERDIER MÅ SKAPES
Navet i den norske økonomien er de tusener av små
og mellomstore bedrifter (SMB) som finnes over hele
landet. 90 prosent av norske virksomheter har færre
enn ti ansatte. De utgjør grunnfjellet i næringslivet
og sørger for arbeidsplasser til tusenvis av nordmenn
over hele landet. Store ideer begynner gjerne i det
små, og det er også i de små bedriftene potensialet
for innovasjon og nyskaping er størst.
Senterpartiet ønsker å tilrettelegge for en rik, mangfoldig og vekstkraftig SMB-sektor i fremtiden. Dette
er ikke bare mulig, men helt nødvendig, for at Norge
skal klare å gjennomføre den omstillingen som må
komme når olje- og gassproduksjonen reduseres i
tiårene som kommer.
Senterpartiet vil tilrettelegge for fremtidens næringsliv ved å gjøre det enklere å starte og drive sin egen
bedrift. Dessverre vegrer mange seg for å starte for
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seg selv, blant annet fordi man opplever det som
komplisert og risikabelt å etablere en bedrift. I vårt
alternative statsbudsjett for 2021 reduserer vi trygdeavgiften for selvstendig næringsdrivende med 0,4
prosentpoeng, viderefører fritak for CO2-avgift for
naturgass og LPG til industrielle prosesser, fjerner
CO2-avgiften på LNG til innenriks sjøfart, går mot
innføring av kildeskatt for fysiske eiendeler nå og
innfører redusert elavgift for landbruket.
Vi foreslår også å droppe den ekstra arbeidsgiveravgiften for finansnæringen som regjeringen har
innført. Dette grepet vil sikre tusener av SMB-bedrifter bedre tilgang til finansiering og rådgivning fra
sin lokalbank. Forskning viser at tilgangen på lån og
rådgivning fra lokale banker er avgjørende for fremveksten av oppstartsbedrifter og de arbeidsplassene
disse skaper.
Senterpartiet prioriterer også å videreføre de viktige startavskrivningene for maskiner mv. Disse ble
gjeninnført i forbindelse med koronakrisen i vår, men
er nok en gang foreslått fjernet av regjeringen. Vi
forbedrer også andre avskrivningsordninger. Dette
er viktige grep for å sikre høyere investeringsnivå i
norsk næringsliv og for å øke produktiviteten, særlig i mindre bedrifter. Det investeres fortsatt for lite
i arbeidsplasser i Norge, og dette kan bidra til økte
investeringer, omstilling og produktivitet som vi
trenger for å komme ut av den økonomiske krisen. Vi
foreslår også å øke avskrivingssatsen på skip mv. for
å stimulere til investeringer som kan gi arbeidsplasser i verftsnæringen og leverandørindustrien.
Drosjenæringen har blitt særlig hardt rammet gjennom økte avgifter og dårligere konkurransevilkår
under denne regjeringen, ikke minst med liberaliseringen av drosjemarkedet. Senterpartiet mener at
drosjene er en viktig del av kollektivtilbudet. De som
kjører drosje skal ha en arbeidshverdag som er til å
leve med og en lønn til å leve av. Vi setter av 40 mill.
kroner i vårt alternative budsjett for 2021 til å gjeninnføre fradrag for drosjer i engangsavgiften. Drosjenæringen vil også nyte godt av forslaget om reduksjon
av lav sats i merverdiavgiften fra 12 til 6 prosent.

Senterpartiet vil tilrettelegge for fremtidens næringsliv ved å gjøre det enklere
å starte og drive sin egen bedrift.
Vi foreslår også å øke fisker-, sjømanns- og jordbruksfradragene, samt redusere verdsettingen av
driftsmidler til 40 prosent i formueskatten.
Fiskerinæringen har de siste årene blitt påført et
avgiftssjokk av regjeringen. I tillegg varsles det at det
skal innføres en ny fiskal avgift til våren. Senterpartiet
går mot alle disse avgiftsøkningene for fiskerinærin-
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gen. Vi foreslår å reversere økningen av CO2-avgiften for fiske i nære farvann fra 2020. I vårt alternative
budsjett går vi også mot innføringen av en ny kontrollavgift for fiskeriene.
SKATTELETTELSER TIL FOLK FLEST
Senterpartiet ønsker at folk flest skal få ta del i gevinstene av den effektiviseringen som digitalisering og
ny teknologi innebærer for offentlig sektor og samfunnet generelt. Vi vet at forskjellene mellom fattig
og rik øker. Dette gjelder også i Norge, blant annet
som følge av økt automatisering og høy innvandring.
Senterpartiet ønsker å løse dette primært gjennom
en aktiv og fremtidsrettet arbeidslivs- og næringspolitikk og en kontrollert arbeidsinnvandring. Men vi
mener at også skattesystemet skal ha en omfordelende effekt.
I vårt alternative statsbudsjett foreslår vi å redusere
skatten for gjennomsnittsarbeideren med ca. 2400
kroner. Med vårt opplegg vil alle som tjener mindre
enn rundt 750 000 kroner, få skattelette. Eneste
unntaket for dette er personer med null eller svært
lav skattbar inntekt som har stor formue. De som har
høy formue og svært god inntekt, må derimot bidra
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noe mer. Det mener vi er rimelig og nødvendig for at
fellesskapet og velferdsstaten skal være i stand til å
løse viktige fellesoppgaver også i fremtiden.
Samtidig vil våre store avgiftslettelser, blant annet 2,8
mrd. kroner i redusert matmoms, redusert avgift på
strøm, drivstoff etc., i kombinasjon med forbedrede
pendlerfradrag mm, bidra til gjøre hverdagen litt
bedre for mange arbeidsfolk og familier som sliter
med å få endene til å møtes. Med vårt budsjettforslag vil eksempelvis en småbarnsfamilie med to
voksne med gjennomsnittslønn, og derav den ene
får fullt pendlerfradrag, kunne få samlede skatte- og
avgiftslettelser på over 10 000 kroner sammenlignet
med regjeringens forslag.
Spesielt i et år der regjeringen legger til grunn at
det vil bli en stor reallønnsnedgang (2,2 prosent
lønnsvekst og 3,5 prosent prisvekst), er det ekstra
viktig å redusere avgiftene. I stedet velger regjeringen å justere de fleste avgifter med forventet prisvekst, noe som forsterker effekten av reallønnsnedgangen. På toppen av de store avgiftsøkningene
som regjeringen presenterer åpent i statsbudsjettet,
så ligger det en «skjult» avgiftsøkning for folk flest
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på 732 mill. kroner (avgiftsøkning utover forventet
lønnsvekst). For mange vil effekten av avgiftsøkningene slå enda hardere ut, blant annet som følge av
at en rekke stønadsordninger, fradrag m.m., enten
underreguleres eller holdes nominelt uendret.
ARBEID TIL FOLK I HELE NORGE
Velferdsstaten står overfor en rekke utfordringer.
Ett av de viktigste tiltakene er å sørge for trygge
jobber for folk i hele landet. Dessverre ser man at
ukontrollert arbeidsinnvandring fra EØS-området
har ført til dårligere arbeidsforhold i mange bransjer. Regjeringens usolidariske arbeidslivspolitikk og
manglende vilje til å motvirke sosial dumping, som
blant annet presses frem gjennom EØS-regelverket, gjør at fagforeninger er viktigere enn noensinne
for å sikre norske arbeidstakere gode arbeidsvilkår.
Regjeringen har ikke økt fagforeningsfradraget med
én krone siden den overtok i 2013, og det har derfor
blitt mindre verdt år for år. Vi foreslår i vårt alternative
budsjett å heve fagforeningsfradraget til 4700 kroner.
I tillegg fjerner vi den særskilte skatteordningen for
utenlandske arbeidstakere som regjeringen fikk innført i forbindelse med RNB 2018, og som gir mange
utenlandske arbeidstakere lavere skatt enn nordmenn med samme inntekt. Vi satser også 126,5 mill.
kroner på en koordinert innsats fra flere ulike instanser mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.
Økte boligpriser i sentrale områder presser unge
familier til å bli pendlere. I tillegg fører regjeringens
omorganiserings- og sentraliseringsreformer til at
mange arbeidstakere får betydelig lengre reisevei
til jobb enn tidligere. Koronapandemien har mange
steder i landet ført til høy ledighet og mange permitterte, noe som igjen fører til at enda flere må
forberede seg på å pendle lengre til jobb. I stedet for
å legge bedre til rette for de som må pendle til jobb,
har pendlerne fått massive skatteskjerpelser i denne
regjeringsperioden. Verdien av reisefradraget for en
som bor syv mil fra jobben (f.eks. Eidsvoll-Oslo) er
ifølge Finansdepartementet redusert med mer enn
50 prosent siden Solberg-regjeringen overtok. Dette
gir 5827 kroner mindre å rutte med for en slik typisk
pendler. Bor man lenger unna, taper man enda mer.

Siden utbruddet av koronapandemien
har flybransjen vært en av de aller
hardest rammede næringene, og alt tyder
på at det vil ta lang tid før bransjen kan
komme tilbake til normalen.

Vi mener det skal lønne seg å jobbe selv om jobben ligger litt unna. De færreste pendler fordi de
vil – pendling er ofte noe man må. For samfunnet er
pendling gunstig siden det gir økt fleksibilitet i arbeidsmarkedet og sikrer økt sysselsetting og bedre
tilgang på arbeidskraft. Da skulle det bare mangle
at man fikk kompensert noen av de økonomiske
utgiftene ved å være pendler. I en økonomisk krisetid
der mange står i fare for å miste den jobben de har
og må finne nytt arbeid, er det trolig flere som må
pendle for å kunne fortsette i arbeidslivet. Senterpartiet foreslår derfor å reversere regjeringens skattesjokk for pendlere gjennom å styrke pendlerfradraget med nesten en halv mrd. kroner i årets budsjett. I
tillegg foreslår vi å reversere ordningen med at ferjeog bomtakster skal innlemmes i reisefradragets
maksimalsats, som regjeringen innførte i statsbud-
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sjettet for 2019. Vi foreslår også å sette av 880 mill. til
å gjeninnføre fradrag for merutgifter til kost og losji
for pendlere som regjeringen fjernet i 2018.
Senterpartiet mener også det er feil å straffe bussjåfører, renholdere og andre ansatte på jernbanen som
frem til nå har hatt frikort og -reiser for seg og sine
nærmeste. Mange av dem har hardt arbeid, ugunstige arbeidstider og er på ingen måte lønnsledende.
De fortjener et klapp på skuldra for innsatsen – ikke
et skattesjokk på frikort og -reiser, som for svært
mange ikke vil stå i forhold til den reelle verdien for
den enkelte, og som gjør at man vil måtte frasi seg
denne avtalefesta rettigheten i sitt arbeidsforhold.
Til tross for gjentatte utsettelser av saken, så har ikke
regjeringen benyttet tiden til en ordentlig utredning
av saken, og heller ikke kommet med tiltak som kan
gjøre en skattleggingen rettferdig. Prisen på årskort
varierer enormt fra fylke til fylke. Det er i fylkene der
avstandene er størst, og kollektivtilbudet dårligst
utbygd, at års-/månedskort ofte er dyrest. Dermed
rammer denne skattleggingen svært skjevt.
Senterpartiet går imot forslaget om å innføre skatt på
frikort og -reiser for ansatte i persontransportselskaper, samt i andre selskaper på jernbanen. Vi mener
tvert om det bør gjøres forbedringer i regelverket for
skatt på naturalytelser.
FLYPASSASJERAVGIFTEN
Siden utbruddet av koronapandemien har flybransjen vært en av de aller hardest rammede næringene, og alt tyder på at det vil ta lang tid før bransjen
kan komme tilbake til normalen. Som et av de første
krisetiltakene våren 2020 ble flypassasjeravgiften
midlertidig fjernet, noe som sammen med redusert
moms har vært et viktig bidrag for å sikre flytransport
som kritisk infrastruktur i Norge. I denne situasjonen
mener vi det er uforståelig at regjeringen nå foreslår
å pålegge flyselskapene 1,5 mrd. kroner i økt avgift
i 2021. Senterpartiet mener, i motsetning til regjeringen, at avgiftslettelser er et målrettet krisetiltak til
denne næringen, og foreslår derfor å forlenge fritaket for flypassasjeravgift ut 2021, samtidig som vi går
mot forslaget om økt CO2-avgift på norsk innenriks
luftfart.
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Vi foreslår også å beholde momsen på reiseliv, transport og kultur på 6 prosent i hele 2021, og at ordningen med utsettelse av skatteinnbetalinger forlenges,
i første omgang med to måneder.
GRØNNE GREP SOM VIRKER
Regjeringen pålegger vanlige folk avgifter for å
finansiere skattelettelser til de aller rikeste. Mange av avgiftene presenteres som såkalte «grønne
avgifter», men uten at de har dokumentert effekt
verken på miljø eller klima. Et eksempel på dette er
avgiften på forbrenning av avfall som regjeringen nå
foreslår å innføre. Sannsynligvis vil denne avgiften
kun medføre at mer avfall blir transportert til Sverige
for forbrenning der, og dermed gi økte utslipp som
følge av økt transport. I tillegg vil det medføre tap av
arbeidsplasser i Norge. Senterpartiet går mot denne
avgiftsøkningen.
Senterpartiet mener at regjeringen, i dialog med
drikkevarebransjen, må utforme en materialavgift
som premierer bruk av fornybare og resirkulerte
materialer, til erstatning for dagens emballasjeavgift.
Konkurransedyktigheten til de produkter som i dag
har fritak for avgift må ikke reduseres.
Regjeringen innførte i 2020 veibruksavgift på alt
biodrivstoff. Avgiftsøkningen gjør det dyrere å velge
klimavennlig og fjerner et av de mest kostnadseffektive klimatiltakene for veitrafikken. Beregninger fra
transportnæringen og drivstoffselskapene høsten
2019 viste at effekten av denne avgiftsøkningen
sannsynligvis vil være 700 000 tonn CO2 i økte klimagassutslipp fra transportsektoren. Senterpartiet
mener dette er en avgiftsøkning som virker stikk i
strid med det som burde være målet i klimapolitikken. Vi foreslår derfor å fjerne veibruksavgiften på
biodrivstoff utover omsetningskravet, samtidig som
vi redusere veibruksavgiften på øvrig biodrivstoff.
Senterpartiet går imot avgifter som straffer folk for
å ha dårlig råd, eller for å bo der de bor. Økningene
i bensin- og dieselavgiftene, som regjeringen har
gjennomført, mener vi er skadelige for næringslivet
og urettferdige for folk som ikke har mulighet til å
ta tog eller buss. Man får ikke et grønt skifte av rød
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bunnlinje, og avstanden til nærbutikken blir ikke
kortere av at man må betale mer for å komme dit.
Gjennom redusert avgift på biodrivstoff i vårt alternative budsjettforslag, så vil pumpeprisen på bensin
og diesel kunne reduseres med ca. 20 øre per liter i
snitt. I stedet for pisk, som regjeringen hittil har brukt
langt oftere enn gulrot, ønsker vi å gi positive insentiver til å velge grønnere. Vi ønsker å tilrettelegge for
bruk av kollektive transportmidler for folk flest, bl.a.
gjennom utbygging av pendlerparkering ved kollektivknutepunkter, økte jernbaneinvesteringer og å
redusere avgiftene på å reise kollektivt.
For å legge til rette for grønn omstilling i transportsektoren, foreslår vi å opprette et CO2-fond for
næringstransporten i tråd med næringslivets ønsker.

og oppgradering av vannkraftverk, samtidig som
lokalsamfunnene får økt del av verdiskapningen. For
nærmere omtale av vannkraftbeskatning; se energikapittelet.
Senterpartiet vil gi full gass mot et grønnere Norge
med små forskjeller, mangfoldige tjenester nær folk
og et sterkt og vekstkraftig næringsliv!

«Regjeringens økte avgifter rammer
folk og norsk næringsliv. Vi vil bruke
skatte- og avgiftssystemet til å redusere
forskjellene, ikke øke dem»
Trygve Slagsvold Vedum

Senterpartiet har over lengre tid tatt til orde for
endringer i vannkraftbeskatningen som legger til rette for å utløse potensialet for miljøvennlig opprusting
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«Et
- Skatteog avgiftspolitikk
«Et skattesystem
skattesystemfor
forfolk
folkflest»
flest»
- Skatteog avgiftspolitikk
Tiltak
Mill. kroner
LAVERE AVGIFTER FOR FOLK OG BEDRIFTER
Redusere matmoms til svensk nivå - fra 15 % til 12 % fra 1. april
-2800
Redusere merverdiavgiftens lave sats fra 12 til 6 prosent (transport, overnatting mv.)
-1530
Ikke avvikle momsfritaket for alternativ behandling - be regjeringen utrede til RNB
-125
Gjeninnføre fordel for drosjer i vektkomponenten i engangsavgiften
-40
Fjerne trafikkforsikringsavgift på traktorer
-20
Gjeninnføre avgiftsfritak på biodrivstoff utover omsetningskravet
-255
Redusert biodrivstoffavgift innenfor omsetningskravet (pumpepris reduseres m. 20 øre)
-545
Gi landbruket redusert sats i el-avgiften fra 1. juli
-61
Redusere el-avgiften med 1 øre per kWt (ordinær sats)
-500
Fjerne CO2-avgiften på LNG for gods- og passasjertransport i innenriks sjøfart
-115
Reversere økningen fra 2020 av CO2-avgiften for fiske i nære farvann
-270
Videreføre fritak for CO2-avgift på naturgass/LPG til kjemisk reduksjon, elektrolyse mv.
-9
Etablere CO2-fond for næringstransporten fra 1. juli
-500
Gå mot regjeringens foreslåtte økning av CO2-avgiften for innenriks luftfart
-20
Gå mot regjeringens forslag om å innføre avgift på forbrenning av avfall
-110
Ikke prisjustere avgift på sjokolade og sukkervarer mv.
-44
Fjerne saftavgiften
-50
Fritak for flypassasjeravgift ut 2021
-1515
REDUSERTE SEKTORAVGIFTER OG GEBYRER
Kontrollavgift fiskeri - ikke innføre kontrollavgift for fiskeflåten
Fjerne overprising av gebyrer
Fritak flyselskaper og passasjerer for sikkerhetskontrollgebyr (securityavgift) til 1. juli
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Skatt
Skatt
Skatt
Skatt
Skatt
Skatt
Skatt
Skatt
Skatt
Skatt
Skatt
Skatt
Skatt
Skatt
Skatt
Skatt
Skatt
Skatt

-42 Skatt
-588,31 Flere
-2702 SD

SKATTE- OG AVGIFTSENDRINGER SOM SIKRER BEDRE KONKURRANSEVILKÅR FOR NORSKE BEDRIFTER
Øke rabatten for driftsmidler og gjeld i formueskatten til 60 prosent
-59
Covid19-søknadsordning for endret formuesskattegrunnlag for aktive eiere i egen bedr.
-100
Videreføre ordningen med startavskrivninger i saldogruppe D (maskiner mv.)
-210
Øke
maksimal avskrivningssats for saldogruppe E (skip mv.) fra 14 til 20 prosent
-120
permanent
Ikke innføre kildeskatt for fysiske eiendeler nå
-200
Fjerne økt arbeidsgiveravgift for finansnæringen
-1810
Gjeninnføre tollsatser på jordbruksområdet som ble fjernet i 2015
17
Videreføre dagens tollregler på tekstiler
179
Reversere tax free-endringene som ble vedtatt i RNB 2014 (moms)
25
Reversere tax free-endringene som ble vedtatt i RNB 2014 (avgifter alkohol)
130
1) Flere gebyrer under Justisdep., Kommunal- og moderniseringsdep., Nærings- og fiskeridep. og Samferdselsdep.
2) Reduserer innbetalt avgift til Avinor

Dep.

Skatt
Skatt
Skatt
Skatt
Skatt
Skatt
Skatt
Skatt
Skatt
Skatt
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Tiltak
Mill. kroner
SKATTEENDRINGER SOM GIR OMFORDELING TIL FOLK FLEST
Redusere trygdeavgiften (mellomsats) fra 8,2 til 8 prosent
-2570
Redusere trygdeavgiften (høy sats) fra 11,4 til 11 prosent
-224
Redusere trinn 1 i trinnskatten fra 1,7 % til 1,5 % (-0,2 %)
-420
Redusere trinn 2 i trinnskatten fra 4,0 % til 3,7 % (-0,3 %)
-1860
Redusere bunnfradraget i reisefradraget til 15 000 kr og øke satsen til 1,60 kr per km for
-480
Pendlerfradrag
brakketillegg - reversere kutt i pendlerfradrag for kost og losji i SB2018
-880
alle reiser
Reversere ordningen med at ferje og bom skal regnes med i maksimalsatsen på
-12
Øke
maksimalt
fradrag
for
fagforeningskontingent
til
4700
kroner
-161
reisefradraget
Øke særskilt fradrag for Finnmark og Nord-Troms til 20 000 kroner
-43
Øke sjømannsfradraget til 85 000 kroner
-12
Øke fiskerfradraget til 155 000 kroner
-5
Prisjustere jordbruksfradraget
-13
Forbedringer i regelverk for skatt på naturalytelser/personalrabatter og frikort
-40
Øke satsen i formueskatten til 1 prosent og bunnfradraget til 1,8 mill. kroner
888
Øke verdsetting i formuesskatten - aksjer og tilordnet gjeld verdsettes til 75 % (opp fra
2283
Høyere
440
55 %) trinn 0,1 % formuesskatt for formue over 20 mill. kroner
Øke trinn 3 i trinnskatten fra 13,2 til 15 % (+1,8 %)
2530
Øke trinn 4 i trinnskatten fra 16,2 til 18 % (+1,8 %)
1440
Redusere innslagspunktet for trinn 4 i trinnskatten til 8G
1560
Gjeninnføre de tidligere reglene for opsjonsskatteordning
400
Avvikle skattefradraget for å kjøpe aksjer i egen bedrift til underpris
105
Fjerne standardfradraget for utenlandske arbeidstakere
12
Fjerne den særskilte skatteordningen for utenlandske arbeidstakere
42
Øke oppjusteringsfaktoren for utbytte mv. til 1,6
2000
Øke overskuddsskatten for finansnæringen fra 3 % til 7 % (terminberegnet økning)
3600
TILTAK FOR LOKAL VERDISKAPING
Øke naturressursskatten til 1,2 øre per kWt til kommuner
Fjerne maksimumsreglene for eiendomsskatten på kraftanlegg
Redusere kapitaliseringsrenten for eiendomsskatten på vannkraftanlegg til 3 prosent
Arbeidslivskriminalitetspakke. Se kapittelet om arbeids- og sosialpolitikk

3) Gir redusert skatt påløpt, men ikke bokført i 2021. Se skatte- og avgiftstabellen i «Budsjettet i tall» for mer info

Dep.
Skatt
Skatt
Skatt
Skatt
Skatt
Skatt
Skatt
Skatt
Skatt
Skatt
Skatt
Skatt
Skatt
Skatt
Skatt
Skatt
Skatt
Skatt
Skatt
Skatt
Skatt
Skatt
Skatt
Skatt
Skatt

03 Skatt
03 Skatt
03 Skatt
287,5 >>>
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Budsjettet i tall

Info nøkkeltall - plassering tilsvarende s 128 i fjor - oppdatert
Vi vil endre slik at teksten som jeg
NØKKELTALL FOR SKATTER OG AVGIFTER

har fargelagt i gult endres til dette:

SENTERPARTIET VIL
OMFORDELE FRA DE
RIKESTE TIL FOLK FLEST

«Regjeringen har økt avgifter som

STABILT rammer
SKATTENIVÅ
SENTERPARTIET
vanlige folk og næringsliv
MEDmed
BEDRE
VIL REDUSERE
6,7 mrd. kroner. Senterpartiet
GEOGRAFISK
PROFIL
AVGIFTENE
foreslår å redusere og fjerne en
rekke avgifter.»

FOLK FLEST*
FÅR SKATTELETTE
INNTEKT
500.000 - 599.000

-2 203
KR.

Senterpartiet viderefører skattene på et stabilt nivå. Vi foreslår
en skatteprofil med tydeligere
omfordeling fra dem som har
aller mest til folk flest, og med en
bedre geografisk profil. Samtidig
ønsker Senterpartiet å redusere
eller fjerne usosiale og næringsfiendtlige avgifter på til sammen 9,1
mrd. kroner og gi næringsdrivende
skattefordeler.

INNTEKT
2-3 MILL.

34 323
KR.

* Endring i inntektsskatt. Inntektsgruppene opp til 750.000 kr
får skattelette, de rikeste må
betale mer.på siden
Nederst

REDUSERTE
AVGIFTER

-9,1
MRD. KR

Regjeringen har økt avgifter som
rammer vanlige folk og næringsliv
med 6,7 mrd. kroner. Senterpartiet
foreslår å redusere og fjerne en
rekke avgifter.»

• Tabellen er oppdatert mandag 23.11 kl. 16.00
u STABILT SKATTENIVÅ MED BEDRE GEOGRAFISK PROFIL

Endringer ifht. 2020*
Endringer ifht. Regjeringens forslag for 2021

Bokført

Påløpt

- 1,3 mrd.

- 3,0 mrd.

- 2,8 mrd.

- 5,8 mrd.

.

*Regjeringen gir i sitt budsjettforslag inntrykk av at man foreslår netto skatte- og avgiftslettelser fra 2020 på
-1,8 mrd. kr bokført og -2,6 mrd. kr påløpt. I praksis vil imidlertid en rekke virksomheter få økte avgifter og skatt
fra nyttår som følge av at fritak for flypassasjeravgift, lav momssats på 6 prosent, startavskrivninger på 10
prosent og fritak for CO2-avgift for naturgass og LPG til kjemisk reduksjon eller elektrolyse mv. ikke videreføres.
I sum innebærer dette skatte- og avgiftsskjerpelser på 3,3 mrd. kr. bokført og 5,4 mrd. kr. påløpt. Senterpartiet
går imot alle disse skatte- og avgiftsskjerpelsene for folk og næringsliv i en krevende tid og foreslår å videreføre
gjeldende skatte- og avgiftsnivå fra 2020 med noe lettelse på -1,3 mrd. kr. bokført og -3,0 mrd. kr. påløpt.
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SKATTELETTE FOR FOLK FLEST
Tabell. Skattelette
medSenterpartiet
Senterpartieti forhold
i forhold
regjeringens
opplegg
2021.
TABELL.
Skattelette med
til til
regjeringens
opplegg
forfor
2021.
Kort fortalt: Gjennomsnittsarbeideren vil tjene ca. 590 000 kr i 2021 og vil oppnå en skattelettelse på ca.
2400 kr med Senterpartiets opplegg jamført med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021.

Bruttoinntektsintervall
inkl. skattefrie ytelser

Antall

Gj.snittlig
bruttoinnt.

Endring i
inntektsskatt

Skatt

0 - 149 999 kr

Kroner per Kroner per
Kroner per person
person
person
512 102
58 417
2 985
-32

150 000 - 199 999 kr

183 426

174 732

10 984

200 000 - 249 999 kr

293 907

224 571

250 000 - 299 999 kr

322 454

300 000 - 349 999 kr

Endring i skatt

Herav endr.
formuesk.

313

Kroner per
person
345

-174

-33

141

17 371

-270

-224

46

274 951

34 356

-490

-461

29

361 801

324 523

52 970

-736

-708

28

350 000 - 399 999 kr

329 149

374 665

70 612

-1 015

-904

111

400 000 - 449 999 kr

324 740

424 980

88 734

-1 366

-1 203

163

450 000 - 499 999 kr

310 872

474 453

105 919

-1 741

-1 579

162

500 000 - 599 999 kr

546 993

548 242

130 264

-2 203

-1 999

204

600 000 - 749 999 kr

539 300

666 448

171 501

-2 396

-1 897

499

750 000 - 999 999 kr

366 057

853 011

248 230

1 240

2 433

1 193

1 000 000 - 1 999 999 kr

257 282

1 286 884

435 750

12 863

16 774

3 911

2 000 000 - 2 999 999 kr

25 531

2 372 507

893 467

34 323

54 327

20 004

3 000 000 kr og over

15 429

5 928 497

2 287 352

123 464

258 122

134 658

Personer

164

Kroner per person

Budsjettet i tall

Tilsvarer s. 130 i alternativt statsbudsjett for 2020 – oppdatert 22.10 – kl. 21

Endringer
fordelt
på departement
ENDRINGER
FORDELT
PÅ DEPARTEMENT
Departement

Endring

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)
Barne- og familiedepartementet (BFD)
Finansdepartementet (FIN)
Forsvarsdepartementet (FD)
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)
Justis- og beredskapsdepartementet (JD)
Klima- og miljødepartementet (KLD)
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
Kulturdepartementet (KUD)
Kunnskapsdepartementet (KD)
Landbruks- og matdepartementet (LMD)
Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)
Olje- og energidepartementet (OED)
Samferdselsdepartementet (SD)
Utenriksdepartementet (UD)

Satsinger

Innsparinger Omprioritert

8 191

10 186

-1 995

12 180

79

307

-228

535

-1 128

80

-1 208

1 288

1 512

2 106

-594

2 700

-572

2 154

-2 727

4 881

200

762

-562

1 325

14

331

-317

648

8 124

9 472

-1 348

10 820

632

827

-195

1 023

290

843

-553

1 396

624

629

-6

635

10 448

10 509

-61

10 569

310

383

-73

456

1 163

2 197

-1 034

3 231

-3 667

750

-4 417

5 167

Inn i infografikk – Oppdaterte tall
OMPRIORITERINGER:
NØKKELTALL
•
•
•

TOTALT: 90 910 MILL.
DEPARTEMENTENE: 56 855 MILL.
SKATT OG AVGIFT: 34 054 MILL.

STATENS UTGIFTER
• ENDRING: 26 219 MILL.
OMPRIORITERINGER
• SATSINGER: 41 537 MILL.
TOTALT
• INNSPARINGER:
15 318 MILL.

STATENS UTGIFTER

STATENS INNTEKTER

ENDRING

TOTALT

90 910

26 219

STATENS INNTEKTER
MILL.

• ENDRING: -2SKATT
752 MILL.
OG AVGIFT
•
LETTELSER:
18
403
MILL.
56 855
34 054
• MILL.
SKJERPELSER: 15 MILL.
651 MILL.

DEPARTEMENTENE

MILL.

SATSINGER

INNSPARINGER

MILL.

MILL.

41 537

15 318

- 2 752
MILL.

LETTELSER

SKJERPELSER

MILL.

MILL.

18 403

15 651

Alle tall i millioner kroner. Tallene over er bokførte verdier sammenlignet med regjeringens forslag for
2021.
Alle tall i millioner kroner. Tallene over er bokførte verdier
sammenlignet med regjeringens forslag for 2021.
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OVERSIKT PER DEPARTEMENT
ARBEIDS(ASD)
ARBEIDS-OG
OGSOSIALDEPARTEMENTET
SOSIALDEPARTEMENTET
(ASD)
POST

605.01
605.01
621.63
634.76
634.76
634.77
640.01
642.01
2541.70
2541.70

2541.70
2541.70
2541.70
2541.70
2543.70
2650.70
2650.71
2651.70
2651.70
2651.70
2661.70
2661.71
2661.74
2661.75
2661.77
2661.78
2670.73
2661.75
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BESKRIVELSE
NØKKELTALL
Netto endring
Satsinger
Innsparinger
SATSINGER
Styrke førstelinjen i NAV (lokale kontor)
Øke antall fast ansatte tolker
Forsterket områdesatsing til områder i storbyer med særskilte levekårsutfordringer
Lønnstilskudd til arb.giv som tar inn pers. med delvis arbeidsevne – for 10 000 pers.
Opprette 500 nye plasser i kvalifiseringsprogrammet
Etablere 500 nye VTA-plasser (varig tilrettelagt arbeid)
Arbeidslivskriminalitet. Styrke Arbeidstilsynet med 50 årsverk til inspektører
Arbeidslivskrim. Petroleumstilsynet. Øke tilsynsaktiviteten m. 5 inspektørårsverk
Gjeninnføre ferietillegget til dagpenger
Videreføre forhøyede satser og særskilte regler dagpenger til 1. juli for permitterte
Forhøyet sats til 80 % opp til 3G frem til 1. juli
Oppheve 3 ventedager ved permittering
Videreføre særskilte dagpengeordninger for lærlinger
Videreføre redusert krav til tapt arbeidstid
Videreføre nedsatt krav til minsteinntekt
Rom til forlengelse av maksimal permitteringsperiode
Forhøyet sats for dagpenger til 80 % opp til 3G for arbeidsledige
Redusert arb.giv.periode I ved permittering til 5 dg. - statlig lønnsstøtte dag 6-10
Utvide maksimal periode for mottak av dagpenger
Utsette arbeidsgiverperiode II til 1. mars
Videreføre komp.ordning selvstendig næringsdrivende/frilansere på 80 % til 1. juli
Forlenge redusert arbeidsgiverperiode på 3 dager ved koronasykefravær for
arbeidstakere til 1. juli
Forlenge sykepenger for selvstendige næringsdrivende/frilansere fra 4. dag til 1. juli
Utvide maksimal periode for mottak av arbeidsavklaringspenger som arbeidssøker
Heve minsteytelsen i AAP for mottagere under 25 år fra 2/3 av 2G til 2 G
Gjeninnføre ung ufør-tillegg for nye AAP-mottakere
Prisregulere grunnstønad
Prisregulere hjelpestønad
Prisregulere tilskudd til biler
Prisregulere støtten til hjelpemidler til bedring av funksjonsevnen
Prisregulere tilskudd til ortopediske hjelpemidler
Prisregulere tilskudd til høreapparater
Øke minste pensjonsnivå for enslige med 10 000 kroner fra 1. oktober 2021
Økt støtte til barnebriller

ENDRING
8190,6
10185,5
-1994,9

300
30
50
1300
75
65
50
6,5
3400
1292
705*
175*
7*
205*
115*
85*
120
100
800
1
665
925
75
150
345
35
55
57,6
0,4
1,7
27,1
25,2
164
70

Budsjettet i tall

ASD
ASDFORTS.
FORTS.
POST
600.01
601.21
601.50
601.70
601.70
604.45
605.01
605.01
605.22
640.01
640.01
642.01
2651.70
2661.73

BESKRIVELSE
INNSPARINGER
Redusere byråkrati. Byråkrati i departementet
Redusere byråkrati. Utredningsvirksomhet i departementet
Redusere byråkrati. Utredningsvirksomhet i Norges forskningsråd
Ikke delta i PROGRESS-aksen i EaSI-programmet (ESF+)
Ikke delta i ELA - European Labour Agency
Ikke fase ut IKT-systemene Arena/Abetal
Redusere byråkrati. Omprioritere fra direktorat og spesialenheter til lokale NAVkontor
Ikke opprette nye opplæringskoordinatorstillinger i etaten
Redusere bevilgningen til forsknings- og utredningsaktiviteter
Redusere byråkrati. Arbeidstilsynet - flytte årsverk fra administrasjon til tilsyn
Arbeidstilsynet - ikke delta i ELA
Redusere byråkrati. Petroleumstilsynet
Reduserte midler til AAP som følge av lønnstilskudd som fører flere i arbeid
Overføre ressurser fra frilanstolker til fast ansatte tolker

ENDRING
-4,4
-7,6
-11,9
-30
-10
-60
-300
-11,5
-6
-20
-2
-1,5
-1500
-30

Tallene er endringstall i forhold til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021. Alle tall i millioner kroner
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BARNE(BFD)
BARNE-OG
OGFAMILIEDEPARTEMENTET
FAMILIEDEPARTEMENTET
(BFD)
POST

BESKRIVELSE
NØKKELTALL
Netto endring
Satsinger
Innsparinger

845.70
846.60
846.61
846.61
846.70
846.71
854.60
855.01
868.01
881.78
882.61
882.70

SATSINGER
Gjeninnføre Finnmarks- og Svalbardtillegg på 3840 kr i barnetrygden fra 1. sept.
Øke støtten til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn
Ferie for alle-tiltaket
Utstyrssentraler/BUA
Øke grunnstøtten til barne- og ungdomsorganisasjoner
Øke støtten til Barnevakten
Øke bemanningen i det kommunale barnevernet
Styrke rekruttering av fosterhjem
Forbrukertilsynet. Arbeide mot aggressiv markedsføring av forbrukslån
Hjelpekilden
Økte tilskuddet til fredede og verneverdige kirkebygninger
Oppgradering av kirkebyggdatabasen

800.01
847.01
854.50
855.01
855.22
855.22
858.01
860.50
865.79
868.01

INNSPARINGER
Redusere byråkrati. Barne- og familiedepartementet
Redusere byråkrati. EUs ungdomsprogram
Redusere byråkrati. Forsknings- og utviklingspost
Redusere byråkrati. Statlig forvaltning av barnevernet
Forbedre innkjøpskontrollen ved kjøp av kommersielle private barnevernstjenester
Omprioritere fra kjøp av private kommersielle barnevernstjenester til det offentlige
Redusere byråkrati. Bufdir og Bufetat
Redusere byråkrati. Forbrukerrådet
Redusere bevilgningen til EUs rammeprogram for forbrukerpolitikk
Redusere byråkrati. Forbrukertilsynet

Tallene er endringstall i forhold til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021. Alle tall i millioner kroner
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ENDRING
78,6
307
-228,4

23
3
1
3
5
1
230
5
3
1
30
2

-4,5
-2
-5,5
-19
-28
-140
-20
-2,4
-3
-4

Budsjett i tall

FINANSDEPARTEMENTET
(FIN)
FINANSDEPARTEMENTET
(FIN)
POST

BESKRIVELSE
NØKKELTALL
Netto endring
Satsinger
Innsparinger

1610.01
1618.21

SATSINGER
Grensekontroll. Styrke Tolletatens arbeid med grensekontroll
Arbeidslivskriminalitet. Styrke Skatteetaten inkl. A-krimsenter

20.01
21.01
41.01
51.01
1600.01
1605.01
1618.01
2309.01
2309.01

INNSPARINGER
Redusere byråkrati. Statsministerens kontor
Redusere byråkrati. Statsrådet
Redusere byråkrati. Stortinget
Redusere byråkrati. Riksrevisjonen
Redusere byråkrati. Finansdepartementet
Redusere byråkrati. Direktoratet for økonomistyring
Redusere byråkrati. Skatteetaten
Redusere privat konsulentbruk i staten
Fryse lønnen til alle ledere som tjener mer enn 15 G i staten

ENDRING
-1127,8
80
-1207,8

30
50

-6
-9,7
-30
-25,9
-4,2
-42
-35
-1050
-5

Tallene er endringstall i forhold til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021. Alle tall i millioner kroner
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FORSVARSDEPARTEMENTET
(FD)
FORSVARSDEPARTEMENTET
(FD)
POST

BESKRIVELSE
NØKKELTALL
Netto endring
Satsinger
Innsparinger

SATSINGER
1700.70 NY Opprette egen budsjettpost til Det frivillige skyttervesen
1700.71
Midler til stiftelsen som skal drifte den gamle krigsskolen
1700.71
Midler til Norwegian Spitfire Foundation
1710.47
Tilpassing av infrastruktur på Andøya
1720.01
Styrke Hæren
Styrke personellsituasjonen i Hæren og raskere oppbygging av Brigade Nord
Starte prosess med investering i stridsvogner
Sikre dedikert helikopterstøtte til Hæren
Starte oppbygging av et ledelseselement for en Brigade Sør
Hærens behov for mer kampluftvern - NASAMS oppgraderes
1720.01
Styrke Heimevernet
Øke til 45 000 mann
Øke øving og trening
Forsere våpenkjøp og annen personlig utrustning
1720.01
Styrke personellsituasjonen i Sjøforsvaret
1720.01
Driftsmidler - overvåkingen av det norske territoriet og nordområdene - til P3 Orion
1720.01

1700.01
1700.43
1700.71
1710.01
1710.47
1720.01

1511,8
2106
-594,2

31
15
5
55
800
300*
300*
80*
20*
100*
200
100*
50*
50*
100
20

Investeringer for å styrke forsvarsevnen som samtidig bidrar til aktivitet i Norge
Bygging av minerydderfartøy
Joint strike missile
Naval strike missile
Ny artilleriammunisjon og fylle opp beredskapsbeholdninger
Objektsikring i Forsvaret - tiltakspakke
Vedlikehold på Sjøforsvaret og Kystvaktens fartøyer
Tekniske oppgraderinger bergepanser og ingeniørpanservogn

880
500*
60*
100*
50*
40*
80*
50*

INNSPARINGER
Redusere byråkrati. Forsvarsdepartementet
Kutt i frie midler til disposisjon for FD
Overføre bevilgningen til Det frivillige skyttervesen til egen budsjettpost
Redusere byråkrati. Forsvarsbygg
Sparte investeringer på MPA på Evenes
Redusere byråkrati. Fellesfunksjoner

-50
-9,7
-31
-96
-360
-47,5

Tallene er endringstall i forhold til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021. Alle tall i millioner kroner
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ENDRING
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HELSEOMSORGSDEPARTEMENTET
(HOD)
HELSE-OG
OG
OMSORGSDEPARTEMENTET
(HOD)
POST

701.21
714.70
714.74
732.72-75

761.21
761.21
761.62 NY
761.63
761.63
761.66 NY
761.67
761.71
761.73
762.60
762.63

762.64 NY
762.70
765.60/62
765.71
765.71
2752.72

BESKRIVELSE
NØKKELTALL
Netto endring
Satsinger
Innsparinger
SATSINGER
Nasjonalt velferdsteknologiprogram
Tilskuddsordning for forebygging av rusavhengighet og spilleavhengighet
Tilskuddsordning for skoler som vil satse på skolematordninger
SUM ALLE HELSEFORETAK
Økning i statlige midler til pasientbehandling ved offentlige sykehus
PRIORITERING HELSEFORETAK
Styrke lokalsykehus, fødetilbud og ambulansetjenesten
Etablere 75 flere LIS1-stillinger (utdanningsstillinger for leger)
Planleggingsmidler til ny base for luftambulanse i Bykle/Vinje
Opprette barnepalliative team og styrke palliative tilbud
MS-behandling
Styrke psykisk helsevern og rusomsorg (inkl. økt støtte til BUP og DPS)
Herav: Helsekartlegging for barn under barnevernets omsorg
Herav: Styrke psykisk helsevern og rusbehandling i fengslene
Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS)
ME-forsking
Tilskudd til pasient- og pårørendeorganisasjoner innen palliasjonsfeltet
Pårørendealliansen
Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens
Tilskudd for å opprette kjøkken ved institusjoner for eldre
Økt tilskudd for til sammen 500 nye heldøgns sykehjems- eller omsorgsplasser
Tilskuddsordning sykehjem grunnet covid-19 (smittefrie innganger mm.)
Tilskuddsordning for tverrfaglig kompetanse i helsetjenesten (aktivitører m.fl.)
Aktivitetsvenn - frivillig arbeid med personer med demens
Øremerke midler til Lukas Hospice Malvik
Jordmødre og helsesykepleiere (styrke barselsomsorg og skolehelsetjenesten)
Styrke allmennlegetjenestene
Rekruttere 400 flere fastleger (ALIS-tilskudd) fra 1. juli
Basistilskudd, utjamningstilskudd, refusjoner og egenandeler (v. flere ALIS-leger)
Kommunale tilskudd for å sikre rekruttering av fastleger
Gjenetablere støtteordning for distriktskommuner med særlige
Hjemmerehabilitering
legevaktsutfordringer i kommunene
Antibiotikaresistens: styrke Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP)
Styrking av tilbud innen psykisk helse og rusomsorg i kommunene
Styrking av arbeid for brukere/pårørende innen psykisk helse, rus og på voldsfeltet
Styrking av ROS - Rådgivningstjeneste om spiseforstyrrelser
Redusert egenandel med nytt egenandelstak på kroner 3030

ENDRING
-572,15
2154,4
-2726,6

20
5
20
1100
700*
40*
10*
40*
5*
300*
10*
40*
4*
1*
2
1
20
30
46,3
200
30
5
30
35
273,6
30*
163,6*
30*
50*
10
5
100
5
4
212,5
171
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HOD
HODFORTS.
FORTS.
POST
701.21
701.72
714.21
714.74
732.21
732.70
732.72-75

732.76
732.82
734.21
740.01
740.01
740.01
740.70
744.01
747.01
761.21
761.21
761.21
761.65
761.68
761.68
761.73
761.73
762.21
762.21
769.21
770.70
2790.70

BESKRIVELSE
ENDRING
INNSPARINGER
Akson - felles kommunal journalløsning
-93
Redusere kostnader - nasjonale e-helseløsninger
-5
Kutte bevilgningen til kommunikasjon om helse og levevaner i Helsedirektoratet
-20
Besparelse i admin.kostnad ved innføring av gratis frukt og grønt i ungdomsskolen
-2,2
Redusere byråkrati. Spesielle driftsutgifter i departementet
-1,9
Avvikle forsøk med heroinassistert behandling
-32,6
SUM ALLE HELSEFORETAK. Omprioriteringer og innsparinger totalt
-600
Herav: Ikke innføre endringer i Bioteknologiloven
*-3,5
Herav: Omprioritere midler fra fritt behandlingsvalg til sykehusenes
*-300
Herav:
Redusert konsulentbruk i helseforetakene
*-160
basisfinansiering
Herav: Reduksjon i kommunikasjonsavdelingene i helseforetakene
*-36,5
Herav: Omprioritering fra bemanningsbyrå til egen vikarpool
*-100
Ikke innføre endringer i Bioteknologiloven
-2,25
Avslå lånebevilgning til Nye Oslo Universitetssykehus (mot nedleggelse av Ullevål)
-102
Avvikle forsøk med heroinassistert behandling - følgeevaluering
-5
Kutt i byråkratiet tilknyttet fritt behandlingsvalg
-20
Helsedirektoratet. Ikke innføre endringer i Bioteknologiloven
-2
Redusere byråkrati. Mindre byråkrati grunnet avvikling av nøytral merverdiavgift
-3
Redusere bevilgningen til helsetjenester i annet EØS-land
-25
Redusere konsulentbruk og byråkrati. Direktoratet for e-helse
-50
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
-3
Endra tilskudd til pasientforeninger barnepalliasjon
-2,5
Leve Hele Livet, oppfølging
-30
Redusert byråkrati. Statlig finansiering eldreomsorg
-7,5
Avvikle statlig finansiert eldreomsorg 1. mai 2021, overføre midlene til kommunene
-1497,8
Avvikle belønningsordning fritt brukervalg
-4
Sekretariat for helsefellesskapene, samarbeidsorgan for brukere, kommuner og
-2
spesialisthelsetjenesten
Omprioritere fra barnehospice Kristiansand til Lukas hospice Malvik
-30
Redusere avsetning til lindrende enheter
-22,3
Avvikle tilbud om gratis prevensjon til de over 18 år
-43
Pilot Primærhelseteam
-77
Redusere byråkrati. Redusere bevilgningen til utredningsvirksomhet
-3
Redusere bevilgningen til odontologiske sentre (midlene overføres til
-40
pasientbehandling i fylkeskommunen)
Ikke innføre endringer i Bioteknologiloven
-0,5

Tallene er endringstall i forhold til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021. Alle tall i millioner kroner
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Budsjettet i tall

JUSTISOG
BEREDSKAPSDEPARTEMENTET
(JD) (JD)
JUSTISOG
BEREDSKAPSDEPARTEMENTET
POST

410.01

430.01

430.70
440.01

440.01

440.01
440.01
440.01
440.01
440.45
440.70
442.01
451.01
451.22
451.22
451.70
455.73

BESKRIVELSE
NØKKELTALL
Netto endring
Satsinger
Innsparinger
SATSINGER
Styrke domstolene
Erstatte dommerfullmektiger med faste dommere i enedommerembetene
Ansette dommere og saksbehandlere ved tingrettene og jordskiftedomstolene
Oppgradering av sikkerhet og teknisk utstyr i domstolene
Styrke kriminalomsorgen
Ansette flere fagutdannede og forbedre tilbudet i fengslene
Prosjektere Soningssenter Sunnmøre (høysikkerhetsplasser)
Utvide Vik fengsel (høysikkerhetsplasser)
Prosjektere Ilseng fengsel (høysikkerhetsplasser)
Utvide Hustad fengsel (høysikkerhetsplasser)
Gjenopprette Kleivgrend fengsel
Opprette ungdomsenhet i Midt-Norge (halvårseffekt)
Frivillige kriminalitetsforebyggende organisasjoner, inkl. Røverradion og fotballstift.
Total styrking av politi- og påtalemyndighet (fordelt på ulike prioriteringer)
Styrke politidistriktene med frie midler (foreslått fordeling, ikke øremerking)
Flere politistillinger
Styrke påtalemyndigheten
Styrke politidistriktenes arbeid mot organisert kriminalitet
Grensekontroll. Styrke politiets arbeid med grensekontroll isb. Tolletaten
Nye patruljekjøretøy
Styrke nasjonale politikapasiteter
Politihelikopter i Nord-Norge
Gjengenhet mot organisert kriminalitet ved Kripos
Styrke barnehusene (inkl. oppretting av satellitt i Kristiansund)
Opprette lensmannskontor og politiposter
Styrke politiet på steder med områdeløft
Arbeidslivskriminalitet. Styrke politiet (Kripos, Økokrim og A-krimsentre)
Rettsgenetisk senter Tromsø
Økt tilskudd til kriminalitetsforebyggende organisasjoner, inkl. Rosa kompetanse
Øke
justisopptak fra 400 til 550 ved Politihøgskolen
Styrke Sivilforsvaret - dekke øvelser og kritisk etterslep av materiell
Redusere kommunenes og de frivilliges egenandel nødnett
Øke reservestrømkapasiteten på 30 basestasjoner i nødnettet
Øke støtten til frivillige organisasjoner i redningstjenesten
Øke støtten til Redningsselskapet - -sikkerhet til sjøs

ENDRING
200,2
762,4
-562,2

45
11,6*
18,4*
15*
93,6
15*
5*
20*
5*
20*
13,6*
15*
5
540*
335
115*
100*
30*
40*
50*
130
30*
100*
10
30
15
20
4
5
4,1
30
20
3
2,5
2,5
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JD
JDFORTS.
FORTS.
POST
466.01
470.01
3410.01
3440.07

BESKRIVELSE
SATSINGER forts.
Øke fraværsgodtgjørelsen for advokater og sakkyndige 10 prosent
Øke fraværsgodtgjørelsen for advokater og sakkyndige 10 prosent
Fjerne overprising av gebyrer i Domstoladministrasjonen
Fjerne overprising av gebyrer i Politidirektoratet

400.01
410.01
430.01
440.01
440.01
440.01
440.01
440.01
451.01
457.01
490.01
490.21
490.45
491.01

INNSPARINGER
Redusere byråkrati. Justis- og beredskapsdepartementet
Redusere byråkrati. Domstoladministrasjonen
Redusere byråkrati. Kriminalomsorgsdirektoratet
Redusere byråkrati. Politidirektoratet
Redusere konsulentbruken i politiet
Utviklingsportefølje politiet
Redusere byråkrati. Politiets fellestjenester
Politiets IKT-tjenester. Kutt byråkrati
Redusere byråkrati. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Redusere byråkrati. NSM
Redusere byråkrati. UDI
Redusert kostnad asylmottak som følge av lavere ankomsttall
Redusere bevilgningen til større utstyrsanskaffelser og vedlikehold
Redusere byråkrati. UNE

Tallene er endringstall i forhold til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021. Alle tall i millioner kroner
1) Beløpet ligger medregnet under skatt- og avgift, og er derfor ikke summert med i netto endring på Justisdepartementet
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ENDRING
5,7
2
82,11
105,71

-24
-13,8
-24,3
-100
-250
-5,4
-15
-25
-18,4
-3,4
-31,8
-40
-5,6
-5,5

Budsjettet i tall

KLIMA(KLD)
KLIMA-OG
OGMILJØDEPARTEMENTET
MILJØDEPARTEMENTET
(KLD)
POST

BESKRIVELSE
NØKKELTALL
Netto endring
Satsinger
Innsparinger

SATSINGER
Grunnstøtte til alle medlemsorganisasjonene i Kulturvernforbundet
1400.70
1420.22
Øke bevilgningen til statlige vannmiljøtiltak
Utføre mer kalking
Styrke vannforvaltningen
1420.37 NY Skogplanting på nye arealer som klimatiltak
1420.61
Øke tilskudd til Klimasatsordningen i kommunene
1420.71
Styrke arbeidet mot marin forsøpling
1420.73
Øke tilskuddene til rovvilttiltak (FKT-midler)
1420.77
Øke støtten til foreningen Ny rovdyrpolitikk
1420.78
Øke bevilgningen til friluftsformål
1420.85
Naturinformasjonssenter
1420.86 NY Bekjempe villsvin
1428.50
Styrke Energifondet
1429.60
Øke tilskuddet til kulturminnearbeidet i kommunene
1429.70
Øke tilskuddet til automatisk fredede og andre arkeologiske kulturminner
1429.72
Øke tilskuddet til tekniske og industrielle kulturminner (inkl. regionalparker)
1429.72
Øke tilskuddet Haldenvassdraget
1429.75
Øke tilskuddet til fartøyvernsenter
1429.79
Tilskudd til arkitektkonkurranse - Verdensarvsenter Urnes
1429.79
Øke tilskuddet til verdensarven
1429.79
Tungtvannskjelleren
1432.50
Styrke kulturminnefondets disposisjonspost for kulturminnetiltak

1400.01
1420.01
1420.35
1420.65
1429.01

INNSPARINGER
Redusere byråkrati. Miljøverndepartementet
Redusere byråkrati. Miljødirektoratet
Redusere bevilgningen til skogvern
Omdisponere ordningen med tiltak i kommuner med ulverevir til FKT-midler
Redusere byråkrati. Riksantikvaren

ENDRING
13,8
330,8
-317

5
10
5*
5*
50
80
10
20
1
20
5
5
50
4,3
10
10
1,5
3
2
4
10
30

-14,5
-21,4
-255,1
-20
-6

Tallene er endringstall i forhold til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021. Alle tall i millioner kroner
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KOMMUNAL(KMD)
KOMMUNAL-OG
OGMODERNISERINGSDEPARTEMENTET
MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
(KMD)
POST

541.60
553.65
553.70 NY
553.71 NY
571.60
571.60
571.60

571.60
571.60
571.60
572.60
572.60
572.60
572.60

572.62
2412.90
3595.01
5312.90

BESKRIVELSE
NØKKELTALL
Netto endring
Satsinger
Innsparinger
SATSINGER
Øke tilskuddet til bredbåndsutbygging
Omstillingsmidler til kommuner særlig hardt rammet av covid-19
Regionale utviklingsmidler
Bygdevekstavtaler - oppstartsbevilgning
Aktivitetsstimulerende midler kommunene
Kompensasjon - bortfall av eiendomsskatt installasjoner og utstyr
Øke rammetilskuddet til kommunene
Øke kompensasjonsgrad ressurskrevende tjenester (særskilt fordeling)
Innføre skolefrukt på skoler med ungdomstrinn fra høsten 2021
Barnehage - kompensere for barnehagenormen
Barnehage. Tilbakeføre kuttet i pensjonstilskuddet til private barnehager.
Grunnskole. Nye læremidler ifm. Fagfornyelsen
Rekruttere 400 flere fastleger /flere allmennleger i spesialisering fra 1. juli
Kompensere kommuner med særlig høye utgifter til ressurskrevende tjenester
Øke bevilgningen til ettervern i barnevernet
Avvikle statlig finansiert eldreomsorg 1. mai 2021 og overføre midlene til
Styrking
av fylkeskommunenes tannhelsetilbud til eldre og personer med rett til
kommunene
gratis tannhelsetjeneste
Aktivitetsstimulerende pakke fylkene - fylkesvei
Økte midler til bedriftsintern opplæring (BIO-midler)
Øke rammetilskuddet til fylkeskommunene
Satse på fylkesveiene
Ferje og båt - reduserte billettpriser ved overgang til klimavennlige fartøy
Videregående opplæring. Nye læremidler ifm. Fagfornyelsen
Yrkesfag. Øke lærlingtilskuddet med 3000 kr
Yrkesfag. Etablere vekslingsmodeller og fleksible opplæringsløp i alle fylker
Yrkesfag. Øke tilskuddet til opplæring av praksisbrevkandidater mm.
Yrkesfag. Oppdatere utstyr slik at undervisningen blir relevant
Yrkesfag. Styrke formidlingen av læreplasser og samarbeid mellom skole og bedrift
Nord-Norge-tilskudd
Husbanken - øke lånerammen med 5 mrd. kroner
Fjerne overprising av gebyrer i Kartverket
Husbanken - avdrag ved økt låneramme på 5 mrd.

1) Beløpet ligger medregnet under skatt- og avgift, og er derfor ikke summert med i netto endring på KMD
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ENDRING
8124,2
9472,2
-1348

236
100
250
100
2000
40,1
3000
300*
121,7*
694*
215*
120*
123,2*
55
5
1293,2
40
500
250
1600
1000*
200*
100*
65*
30*
35*
60*
10*
2,9
*350
841
*3

Budsjettet i tall

KMD
KMD FORTS.
FORTS.
POST
500.01
500.21
500.50
500.70
510.01
525.01
530.36
540.01
543.01
545.01
571.64
571.65
571.67
573.60
578.01
587.01
595.01
2445.24
2445.31
5615.80

BESKRIVELSE
INNSPARINGER
Redusere byråkrati. Departementet
Redusere byråkrati. Spesielle utgifter i departementet
Forskningsprogram under KMD (JPI Urbant Europa) - kutte ett program
Kutte medlemskontingenter diverse EU organisasjoner
Redusere byråkrati. Departementenes sørvisorganisasjon
Redusere byråkrati. Fylkesmannsembetene
Redusere bevilgningen til kunstnerisk utsmykking
Redusere byråkrati. Direktoratet for forvaltning og IKT - digitaliseringsdirektoratet
Redusere byråkrati. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Redusere byråkrati. Datatilsynet
Omdisponere en del av fylkesmannens skjønnsmidler til kommuner med særlig
høye utgifter til ressurskrevende tjenester
Omprioritere regionsentertilskudd til økt kommuneramme
Storbytilskudd - omprioriteres til økt kommuneramme
Fylkesmennenes arbeid for flere kommunesammenslåinger
Redusere byråkrati. Starte avvikling av Valgdirektoratet
Redusere byråkrati. Direktoratet for byggkvalitet
Redusere byråkrati. Statens kartverk
Redusere byråkrati. Statsbygg
Nytt regjeringskvartal - nedskalering av prosjektet
Husbanken - renter ved økt låneramme på 5 mrd.

ENDRING
-12,4
-2,9
-3
-1
-26,8
-213
-16,5
-4,7
-7
-1,9
-55
-202
-290
-53,2
-3,5
-1
-9,1
-44
-400
-1

Tallene er endringstall i forhold til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021. Alle tall i millioner kroner
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KULTURDEPARTEMENTET
(KUD)
KULTURDEPARTEMENTET
(KUD)
POST

315.70
315.73
315.78
320.55

320.74
320.74
320.74
320.75
322.70
322.70
323.70
323.70
323.70
323.70
325.73 NY
325.77
326.80
328.70
328.70
328.70
334.72
334.73
335.71
335.71
335.73
335.74
337.70
350.01
351.73

178

BESKRIVELSE
NØKKELTALL
Netto endring
Satsinger
Innsparinger
SATSINGER
Styrke momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner
Reversere kutt i tilskuddet til studieforbund og VOFO
Driftstilskudd til frivilligsentraler
Øke bevilgningen til Norsk kulturfonds prosjekter i distriktene
Musikkutstyrsordningen
Lesetiltak Foreningen !les og Leser søker bok
Helårsarrangører og festivaler
Fri scenekunst og dans
Visuell kunst
Norsk kulturråd/NOKU
Kveik, Vestnorsk kulturakademi
Hundorp 2021 - 1000-årsmarkering for kristningen av Norge
Frikar dansekompani
Bymuseet i Bergen
Etablering Telemark kunstmuseum
Teater Ibsen
Opera Rogaland
Opera Østfold
Nynorskhuset i Førde
Regionale kulturfond
Videreføre kompensasjonsordning for arrangører og underleverandører
Midler til utvikling av tale-til-tekst teknologi, Hørselhemmedes Landsforbund
Nynorsk pressesenter + nynorsk kultursenter
Stiklestad nasjonale kultursenter/Nils Aas kulturverksted
Verdens eldste seilende skonnert, Anna Rogde av Harstad
Incentivordning for film- og tv-produksjoner
Tilskudd til regionale filmtiltak
Samisk Dagspresse
Krisepakke til mediene
Forsterket støtte til lokalavisene
Styrking av arbeidet til Senter for undersøkende journalistikk
Tilskudd til lokale lyd- og bildemedier - tilskuddet til lokalradio
Styrke kompensasjonsordningen for kopiering til privat bruk
Diskrimineringsnemnda
Likestillingssentre

ENDRING
631,9
827,3
-195,4

350
9
2
20
5*
2*
3*
5*
5*
1,1
0,5
1
1
2
2,5
3
0,5
2
2
10
300
5
2
0,7
2
15
10
1
60
30*
2
10
10
1
2

Budsjettet i tall

KUD
KUDFORTS.
FORTS.
POST
300.01
320.01
322.01
322.50
325.71
325.75
328.70
329.01
339.01

BESKRIVELSE
INNSPARINGER
Redusere byråkrati. Kulturdepartementet
Redusere byråkrati. Norsk kulturråd. Administrasjon
Redusere byråkrati. Bygg og offentlige rom
Redusere bevilgningen til kunst i offentlige rom
Redusere byråkrati. Nedskalere prosjektet kulturell og kreativ næring
Redusere bevilgningen til EUs program for kultur og audiovisuell sektor
Redusere bevilgningen til Nasjonalmuseet - videreføre nivået fra 2020
Redusere byråkrati. Arkivverket. Kanalisere ressursene til førstelinjen
Redusere byråkrati. Lotteri- og stiftelsestilsynet

ENDRING
-8,5
-18,5
-4,7
-6
-20
-41,9
-91
-3,9
-0,9

Tallene er endringstall i forhold til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021. Alle tall i millioner kroner
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KUNNSKAPSDEPARTEMENTET
(KD)
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET
(KD)
POST

225.61 NY
225.71 NY
225.75
225.75
226.21
226.22
226.62 NY
226.65 NY
226.71
227.63
227.78
228.80 NY
230.01
240.60
240.60
240.61
253.70
260.50

260.50

180

BESKRIVELSE
NØKKELTALL
Netto endring
Satsinger
Innsparinger
SATSINGER
Innføre tilskudd til språkdeling av klasser på ungdomstrinnet
Innføre tilskudd til tilrettelegging for én time fysisk aktivitet hver dag i skolen
Norsk kulturskoleråd, Fellesrådet for kunstfagene i skolen og Samarbeidsforum for
estetiske fag
Øke basisbevilgning til NAROM - Nasjonalt senter for romrelatert opplæring
Økt tilskudd til lesestimuleringstiltak i skolen og i folke- og skolebibliotek
Yrkesfag. Hospitering i bedrift for yrkesfaglærere
Yrkesfag. Tilskudd til produksjonsskoler
Yrkesfag. Innføre særskilt tilskudd til utstyr for ressurskrevende yrkesfag
Tilskudd til vitensenteret Vite meir i Sogndal
Tilskudd til utvikling av lulesamisk profilskole i Hábmer-Hamarøy
Tilskudd til internatdrift ved Feiring vgs.
Yrkesfag. Etablere tilskudd til kulturarvskoler (verneverdige håndverksfag)
Statped sikre spisskompetansen rettet mot kommuner og fylkeskommuner
Yrkesfag. Øke basisbevilgningen til fagskoler
Yrkesfag. Etablere 1000 nye fagskoleplasser
Yrkesfag. Kvalitetstiltak (utviklingsmidler) i fagskolesektoren og studentombud for
fagskolestudenter
Folkehøgskoler
Etablere 2000 nye varige studieplasser
Medisin: 100 nye studieplasser
Sykepleie: 250 nye plasser
Videreutdanning intensivsykepleie: 150 nye plasser
Videreutdanning jordmor: 100 nye plasser
Videreutdanning helsesykepleier: 100 nye plasser
IKT 5-årige løp: 500 nye plasser
IKT 3-årige løp: 250 nye plasser
550 nye plasser fordelt på grunnskolelærer, barnehagelærer og faglærer i praktiskestetiske fag
Styrke desentraliserte utdanninger og basisbevilgningen til UH-sektoren
Øke basisbevilgningen ved friske midler og omprioritering fra resultatkomponenten
Utligne forskjellen i grunnfinansiering mellom nye og gamle universitet
Etablere
tilskudd til institusjoner med desentralisert struktur (flercampus)
(opptrapping)
Stimuleringstilskudd for etablering av desentralisert studietilbud
40 nye rekrutteringsstillinger (Phd)

ENDRING
290,4
843,4
-553

10
10
1
0,7
3
10
10
15
6
5
1,8
5
10
25
38
10
5
97
13*
10*
7*
4,5*
4*
23*
10*
25,5*
325
200*
50*
30*
25*
20*

Budsjettet i tall

KD
KDFORTS.
FORTS.
POST
260.50
270.75
286.60
287.57
2410.50
2410.50
2410.70
2410.70
2410.70
2410.90
2410.90

200.01
220.01
226.21
226.21
231.21
256.01
260.50
271.01
272.50-52
273.50
285.55
290.01

BESKRIVELSE
SATSINGER forts.
Planlegge kiropraktorutdanning ved UiB
Bygge 3000 nye studentboliger - dvs. 1350 flere enn regjeringens forslag
Regionale forskningsfond
Basisbevilgning til samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutt
Yrkesfag. Stipend 1000 nye fagskoleplasser
Stipend 2000 nye studieplasser ved universitet og høyskoler
Øke bostipendet med 2000 kr per elev fra høsten 2021
Yrkesfag. Øke satsene for utstyrsstipend
Studiefinansiering - reversere kuttet i reisestipendet (studier utenfor Norden)
Yrkesfag. Nye studielån ved etablering av 1000 nye fagskoleplasser
Nye studielån ved 2000 nye studieplasser ved universitet og høyskoler
INNSPARINGER
Redusere byråkrati. Kunnskapsdepartementet
Redusere byråkrati. Utdanningsdirektoratet
Redusere det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet (nasjonale prøver mm.)
Avvikle lærerspesialistordningen
Barnehage. Nytt nasjonalt økonomisk tilsyn med private barnehager
Redusere byråkrati. Kompetanse Norge
Omprioritering fra resultatbasert andel til grunnfinansiering
Redusere byråkrati. Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
Redusere byråkrati. Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i
høyere utdanning
Redusere byråkrati. Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning
og forskning
Redusere byråkrati. Forskningsrådet
Redusere byråkrati. IMDI

ENDRING
1
92
20
11
11,8
31
22,6
50
16,5
34*
99*

-40
-50
-20
-229
-20
-2
-100
-28
-18
-23
-8
-15

Tallene er endringstall i forhold til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021. Alle tall i millioner kroner
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LANDBRUKSOG
MATDEPARTEMENTET
(LMD)
LANDBRUKSOG
MATDEPARTEMENTET
(LMD)
POST

BESKRIVELSE
NØKKELTALL
Netto endring
Satsinger
Innsparinger

SATSINGER
Antibiotikaresistens. Gjennomføre tiltak mot antibiotikaresistens
1112.50
1112.50
Veterinærinstituttet - beredskap
Mattilsynet - øke bevilgningen, særlig for tettere og bedre oppfølging ute i
1115.01
næringene
1137.50
Øke støtten til klimaforskning innen husdyrproduksjon
1137.51
Styrke basisbevilgningen til landbruksforskning
1138.70
Øke organisasjonsstøtten med 10 %
1142.01
Styrke jordvernet. Nasjonal kartlegging av omregulerte jordressurser
1142.60
Sikre veterinærberedskapen i distriktene
1142.81 NY Starte opp arbeidet med å etablere beredskapslager for matkorn
1149.70 NY Nytt tilskudd til skogplanting
1149.71
Verdiskapingstiltak for skogbruket (skogsbilveier og tømmerkaier)
1149.73
Klimatiltak i skogbruket (gjødsling, planteforedling mm.)
1149.74
Klimasmart landbruk - tilskudd til bruk av klimakalkulator og rådgivning
1149.76 NY Videreføre krisepakken for skogbruket inn i 2021
Tilføre penger til IBU-ordningen. Investeringsvirkemidler.
1150.50
Mulig å investere uten å øke kapasiteten
1150.50
Etablering av nasjonalt ressurssenter for fjellandbruk
1161.75
Øke bevilgningene til fjellstyrene

1100.01
1142.01

INNSPARINGER
Redusere byråkrati. Landbruks- og matdepartementet
Redusere byråkrati. Landbruksdirektoratet

Tallene er endringstall i forhold til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021. Alle tall i millioner kroner
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ENDRING
623,8
629,4
-5,6

10
12
10
10
10
4
1
17,4
50
30
100
30
8
30
300
2
5

-3,2
-2,4

Budsjettet i tall

NÆRINGS-OG
OGFISKERIDEPARTEMENTET
FISKERIDEPARTEMENTET
(NFD)
NÆRINGS(NFD)
POST

BESKRIVELSE
NØKKELTALL
Netto endring
Satsinger
Innsparinger

SATSINGER
Styrke matforsyningsberedskapen
900.01
900.79 NY Gjeninnføre og forbedre kompensasjonsordning for lovpålagt vedlikehold ved
sesongbedrifter
Utvide kompensasjonsordning for publikumsåpne arrangementer - inkludere også
900.82
lukkede arrangementer
900.85
Forlenge og forsterke kompensasjonsordning for bedrifter - varighet til 1. juli
900.85
Inkludering av flyselskap i den brede kompensasjonsordningen (1. sept. - 1. juli)
905.80 NY Geoparker
909.73
Oppheve taket for nettolønnsordningen og utvide til alle segment
Havbruksfondet - oppfølging av Sps tidligere forslag om fordeling til
919.60
kommunesektoren
919.75
Styrke føringstilskuddet for å sikre fiske langs hele kysten
919.75
Øke tilskuddet til selfangst
920.50
Forskningsprosjekter i industrien
922.72
Øke de nasjonale følgemidler til romfart
945.90
Etablere et grønt investeringsselskap (startkapital)
950.90
Øke kapitalinnskuddet Nysnø
2421.50
Innføre tilskudd til fornying av båter i sjarkflåten (inntil 15 m)
2421.50
Etablere ny støtteordning for automatisering i fiskeindustrien
2421.50
Innovasjon Norge - kapitalordning for fiskeindustri i Nord-Troms/Finnmark
2421.50
Styrke kondemnerings- og innovasjonslåneordningen
2421.50
Styrke bioøkonomiordningen
2421.50
Forsterket støtte til omstillingsordningen for reiselivet (inkl. eventbransjen)
2421.73 NY Satsing på nasjonal produksjon av legemidler/vaksiner. Forprosjekt.
2421.74
Styrke markedsføringen av Norge som feriemål
2421.76
Styrke Miljøteknologiordningen
2421.79 NY Kondemneringsordning for offshorefartøy i Norge som aktivitetsfremmende tiltak
2421.79 NY Innføre ordning for å forsere ombyggingen av offshorefartøyer til lavutslippsfartøy
2421.80
Satse på næringstiltak på Svalbard
3904.01
Fjerne overprising av gebyrer i Brønnøysundregistrene

ENDRING
10447,6
10508,5
-60,9

15
100
300
5000
3000
3
693
300
15
2,5
30
10
10000*
300*
40
30
100
50
50
200
30
10
50
75
400
5
2371

1) Beløpet ligger medregnet under skatt- og avgift, og er derfor ikke summert med i netto endring på NFD
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NFD
NFDFORTS.
FORTS.
POST
900.01
900.21
902.01
910.01
911.01
915.01
917.01
930.70

BESKRIVELSE
INNSPARINGER
Redusere byråkrati. Nærings- og fiskeridepartementet
Redusere byråkrati. Spesielle driftsutgifter
Redusere byråkrati. Justervesenet
Redusere byråkrati. Sjøfartsdirektoratet
Redusere byråkrati. Redusere Konkurransetilsynets pådriverrolle
Avvikle Regelrådet
Redusere byråkrati. Fiskeridirektoratet
Reduksjon DOGA

Tallene er endringstall i forhold til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021. Alle tall i millioner kroner
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ENDRING
-13,2
-3,5
-1,2
-4,4
-6
-8
-4,6
-20

Budsjettet i tall

OLJE(OED)
OLJE-OG
OGENERGIDEPARTEMENTET
ENERGIDEPARTEMENTET
(OED)
POST

BESKRIVELSE
NØKKELTALL
Netto endring
Satsinger
Innsparinger

ENDRING
309,7
383
-73,3

1820.22
1820.73
1820.74
1840.50

SATSINGER
Øke midler til flom- og skredforebygging
Gi tilskudd til utjevning av overføringstariffer
Øke tilskuddet til Telemarkskanalen
CCS Oslo Fortum Varme - sikre fremdrift og beholde kompetanse i prosjektet

300
50
3
30

1800.01
1800.21
1800.70
1810.01
1815.70
1820.26

INNSPARINGER
Redusere byråkrati. Olje- og energidepartementet
Redusere avsetning til spesielle driftsutgifter
Ikke betale ACER-kontingent
Redusere byråkrati. Oljedirektoratet
Redusere administrasjonstilskudd Petoro
Avvikle RME (reguleringsmyndigheten)

-7,6
-8,5
-4
-6,2
-7
-40

Tallene er endringstall i forhold til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021. Alle tall i millioner kroner
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SAMFERDSELSDEPARTEMENTET
(SD)
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET
(SD)
POST

1300.71
1310.70
1310.70
1311.71 NY
1315.70 NY
1320.28
1320.30

1320.31
1320.64
1320.74 NY
1330.66 NY
1330.66 NY
1352.73
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BESKRIVELSE
NØKKELTALL
Netto endring
Satsinger
Innsparinger
SATSINGER
Økt tilskudd til trafikksikkerhetsformål, Trygg Trafikk
Økt kjøp av flyruter
Redusere billettprisene og øke rutetilbudet på kortbanenettet
Gjeninnføre statlig tilskudd til ikke-statlige flyplasser
Fritak for sikkerhetskontrollgebyr (securityavgift) 1. juli - kompensasjon Avinor
Flere utekontroller for å sikre trygge veier
Riksveisatsinger på viktige transportkorridorer, inkludert fjerning av flaskehalser
Rv.13 Kinsarvik-Bu (oppstart)
E16 Voss-Bergen K5 (oppstart)
E39 Bogstunellen-Gaular grense (oppstart)
Rv.5 Håbakken-Skei (KVU)
Rv.502 Eigerøy bru (planlegging)
E16 Turtnes-Øye (oppstart)
Rv.15 Krysset Randen/Valdresflye (oppstart)
Rv.4 Alvdal-Ulsberg (utbedringer)
E6 Selli-Asp (oppstart)
E6 Trøndelag grense-Majahaug og Flyum-Kappfjella (oppstart)
E6 Sørelva-Borkamo (oppstart)
E6/E10 Bedre vinterregularitet på Saltfjellet, Bjørnefjell og Sennalandet (utbedring)
Økt satsing for trafikksikkerhetstiltak for myke trafikanter
Økt satsing på skredsikring riksveier
Dekke inn etterslepet i bruprogrammet - tømmertransport
Utbygging av ladestasjoner for elbil i distriktene
Gjenopprette ordningen "Kollektivtransport i distriktene" (KID)
Gi tilskudd til bygging av pendlerparkering
Nye investeringer på jernbanen
Narvikterminalen
Krysningsspor på Dovrebanen for å sikre hyppigere avganger
Oppstart Ringeriksbanen
Kongsvingerbanen. Krysningsspor på Galterud og Bodung
Trønderbanen. Fremskynde elektrifisering og realisering av to tog i timen MelhusSteinkjer
Jærbanen. Planlegging av dobbeltspor

ENDRING
1163,1
2197
-1033,9

2
310
50
35
270
40
600
85*
85*
20*
5*
5*
120*
31*
50*
20*
75*
75*
10*
19*
100
50
20
10
30
330
50*
50*
130*
50*
40*
10*

Budsjettet i tall

SDFORTS.
FORTS.
SD
POST
1360.30

1360.72
4320.02

1300.01
1300.70
1320.01
1320.30
1320.30
1320.65
1321.70
1352.01
1352.72
1352.73
1360.01

BESKRIVELSE
SATSINGER forts.
Satse på havner (bl.a. fiskerihavner) og farledstiltak
Andenes havn
Borg havn
Forsere arbeidet med Stad skipstunell
Styrke tiltak for å overføre gods fra vei til sjø
Fjerne overprising av gebyrer i Statens vegvesen

ENDRING

INNSPARINGER
Redusere byråkrati. Samferdselsdepartementet
Redusere tilskuddet til internasjonale organisasjoner
Redusere byråkrati. Vegdirektoratet
Innsparing på mer effektiv veiutbygging - Statens Vegvesen
Faseforskyvning E18 Lysaker-Ramstadsletta
Omfordele byråkratiserende tilskuddspott fylkesveier til fylkesvei under
fylkesrammen
Videreføre tilskudd til Nye Veier på nivå som i 2020
Redusere byråkrati. Jernbanedirektoratet
Innsparing på mer effektiv jernbaneutbygging - Jernbanedirektoratet
Stanse planlegging av ny jernbanetunnel
Redusere byråkrati. Kystverket

300
40*
25*
60*
50
79,51

-5,7
-5,8
-40
-116,6
-100
-100
-179
-5,6
-321,8
-150
-9,4

Tallene er endringstall i forhold til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021. Alle tall i millioner kroner
1) Beløpet ligger medregnet under skatt- og avgift, og er derfor ikke summert med i netto endring på Samferdselsdepartementet
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UTENRIKSDEPARTEMENTET
(UD)
UTENRIKSDEPARTEMENTET
(UD)
POST

BESKRIVELSE
NØKKELTALL
Netto endring
Satsinger
Innsparinger

150.71
150.72
159.70
159.71
159.72
159.75
159.76
159.77
160.70
162.71
170.70

SATSINGER
Økt støtte til World Food Programme
Øke bevilgningen til FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR)
Øremerke 10 % til landbruksbistand. Midtøsten og Nord-Afrika
Øremerke 10 % til landbruksbistand. Europa og Sentral-Asia
Øremerke 10 % til landbruksbistand. Afghanistan
Øremerke 10 % til landbruksbistand. Afrika
Øremerke 10 % til landbruksbistand. Asia
Øremerke 10 % til landbruksbistand. Latin-Amerika og Karibia
Øke støtten til å forhindre grå stær
Øremerke midler til fokus på småskala landbruk
Øke støtte til sivilt samfunn. Sikre robuste nasjonalstater

100.01
103.01
117.77
117.78
140.01
141.01
151.72
159.70
159.71
159.75
159.76

INNSPARINGER
Redusere byråkrati. Utenriksdepartementet
Redusere byråkrati. Fellesbevilgningen for representasjon
EØS-finansieringsordningene, redusert bevilgning
EØS-finansieringsordningene, redusert bevilgning
Redusere byråkrati. Administrasjonen av utviklingshjelpen
Redusere byråkrati. Norad
Bevilgning til stabilisering av land i krise og konflikt - omprioriteres til WFP
Reduksjon i regionbevilgning Midtøsten og Nord-Afrika
Reduksjon i regionbevilgning Europa og Sentral-Asia
Reduksjon i regionbevilgning Afrika
Reduksjon i regionbevilgning Asia

Tallene er endringstall i forhold til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021. Alle tall i millioner kroner
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ENDRING
-3667,2
750
-4417,2

400
240
53,4*
54,2*
51*
215,3*
43,4*
21*
10
100*
100

-98
-13,4
-1900
-1600
-50
-5,8
-100
-100
-250
-250
-50

SKATTER OG
AVGIFTER

Budsjett i tall
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SKATTER
OG AVGIFTER
SKATTER OG AVGIFTER
POST

5501.70
5501.70
5501.70
5501.70
5501.72
5501.72
5501.72
5501.72
5501.72
5501.72
5501.72
5501.72
5501.72
5501.74
5501.74
5501.74
5501.74
5501.74
5501.79
5502.70
5521.70
5521.70
5521.70
5531.70
5536.71
5536.72
5538.71
5538.71
5541.70
190

BESKRIVELSE
NØKKELTALL
Netto endring avgifter (inkl. sikkerhetskontrollgebyr)
Netto endring skatter og avgifter
Lettelser
Skjerpelser
LETTELSER
Øke rabatten for driftsmidler og gjeld i formueskatten til 60 prosent
Covid19-søknadsordning for endret formuesskattegrunnlag for aktive eiere i
egen bedrift
Redusere trinn 1 i trinnskatten fra 1,7 % til 1,5 % (-0,2 %)
Redusere trinn 2 i trinnskatten fra 4,0 % til 3,7 % (-0,3 %)
Redusere bunnfradraget i reisefradraget til 15 000 kr og øke satsen til 1,60 kr
per km for alle reiser
Pendlerfradrag brakketillegg - reversere kutt i pendlerfradrag for kost og losji
i SB2018
Reversere ordningen med at ferje og bom skal regnes med i maksimalsatsen
på reisefradraget
Øke maksimalt fradrag for fagforeningskontingent til 4700 kroner
Øke særskilt fradrag for Finnmark og Nord-Troms til 20 000 kroner
Øke sjømannsfradraget til 85 000 kroner
Øke fiskerfradraget til 155 000 kroner
Prisjustere jordbruksfradraget
Forbedringer i regelverk for skatt på naturalytelser/personalrabatter og
videreføre fritak for frikort
Øke naturressursskatten til 1,2 øre per kWt til kommunene
Fjerne maksimumsreglene for eiendomsskatten på kraftanlegg
Redusere kapitaliseringsrenten for eiendomsskatt på vannkraftanlegg til 3 %
Videreføre ordningen med startavskrivninger i saldogruppe D (maskiner mv.)
Øke maksimal avskrivningssats for saldogr. E (skip mv.) fra 14 til 20 prosent
Ikke innføre kildeskatt for fysiske eiendeler nå
Fjerne økt arbeidsgiveravgift for finansnæringen
Redusere matmoms til svensk nivå - fra 15 % til 12 % fra 1. april
Redusere merverdiavg. lave sats fra 12 til 6 pst. (transport, overnatting mv.)
Ikke avvikle momsfritaket for alternativ behandling – utredes til RNB
Reversere tax free-endringene som ble vedtatt i RNB 2014 (avgifter tobakk)
Gjeninnføre fordel for drosjer i vektkomponenten i engangsavgiften
Fjerne trafikkforsikringsavgift på traktorer
Gjeninnføre avgiftsfritak på biodrivstoff utover omsetningskravet
Redusert biodrivstoffavgift innenfor omsetningskravet (pumpepris reduseres
med 20 øre)
Redusere el-avgiften med 1 øre per kWt (ordinær sats)

BOKFØRT

PÅLØPT

-9103
-2752
-18403
15651

-10711
-5758
-24380
18622

-59

-74

-100

-125

-420
-1860

-520
-2325

-480

-601

-880

-1100

-12

-15

-161
-43
-12
-5
-13

-202
-54
-15
-7
-16

-40

-50

0
0
0
-210
-120
-200
-1810
-2800
-1530
-125
-45
-40
-20
-255

-129
0
0
-1940
-530
-200
-2170
-3600
-1850
-125
-50
-45
-40
-280

-545

-620

-500

-675

Skatter og avgifter

SKATTER
FORTS.
SKATTEROG
OGAVGIFTER
AVGIFTER
FORTS
POST
5541.70
5543.70
5543.70
5543.70
5543.70
5543.70
5546.70
5555.70
5556.70
5561.70
5700.71
5700.71

BESKRIVELSE
LETTELSER forts.
Gi landbruket redusert sats i el-avgiften fra 1. juli
Fjerne CO2-avgiften på LNG for gods- og passasjertransport i innenriks sjøfart
Reversere økningen fra 2020 av CO2-avgiften for fiske i nære farvann
Videreføre fritak for CO2-avgift på naturgass og LPG til kjemisk reduksjon,
elektrolyse mv.
Etablere CO2-fond for næringstransporten fra 1. juli
Gå mot regjeringens foreslåtte økning av CO2-avgiften for innenriks luftfart
Gå mot regjeringens forslag om å innføre avgift på forbrenning av avfall
Ikke prisjustere avgift på sjokolade og sukkervarer mv.
Fjerne saftavgiften
Fritak for flypassasjeravgift ut 2021
Redusere trygdeavgiften (mellomsats) fra 8,2 til 8 prosent
Redusere trygdeavgiften (høy sats) fra 11,4 til 11 prosent

Sektoravgifter og gebyrer
5574.76 Kontrollavgift fiskeri - ikke innføre kontrollavgift for fiskeflåten
Fjerne overprising av gebyrer

5501.70
5501.70
5501.70
5501.70
5501.70
5501.70
5501.70
5501.72
5501.72
5501.72
5501.72
5502.71
5511.70
5511.70
5521.70
5526.70

BOKFØRT PÅLØPT

-61
-115
-270

-117
-125
-295

-9
-500
-20
-110
-44
-50
-1515
-2570
-224

-10
-500
-22
-120
-48
-55
-1600
-3220
-280

-42
-42
-588,31 -588,31

Fritak for sikkerhetskontrollgebyr (securityavgift) til 1. juli

-2702

-2702

SKJERPELSER
Øke satsen i formueskatten til 1 prosent og bunnfradraget til 1,8 mill. kroner
Øke verdsetting i formuesskatten - aksjer og tilordnet gjeld verdsettes til 75 %
Høyere
(opp fratrinn
55 %)0,1 % formuesskatt for formue over 20 mill. kroner
Øke trinn 3 i trinnskatten fra 13,2 til 15 % (+1,8 %)
Øke trinn 4 i trinnskatten fra 16,2 til 18 % (+1,8 %)
Redusere innslagspunktet for trinn 4 i trinnskatten til 8G
Gjeninnføre de tidligere reglene for opsjonsskatteordning
Avvikle skattefradraget for å kjøpe aksjer i egen bedrift til underpris
Fjerne standardfradraget for utenlandske arbeidstakere
Fjerne den særskilte skatteordningen for utenlandske arbeidstakere
Øke oppjusteringsfaktoren for utbytte mv. til 1,6
Øke overskuddsskatten for finansnæringen fra 3 % til 7 % (terminberegnet økn.)
Gjeninnføre tollsatser på jordbruksområdet som ble fjernet i 2015
Videreføre dagens tollregler på tekstiler
Reversere tax free-endringene som ble vedtatt i RNB 2014 (moms)
Reversere tax free-endringene som ble vedtatt i RNB 2014 (avgifter alkohol)

888
2283
440
2530
1440
1560
400
105
12
42
2000
3600
17
179
25
130

1110
2854
550
3170
1800
1950
525
130
15
52
2500
3600
17
179
30
140

Tallene er endringstall i forhold til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021. Alle tall i millioner kroner
1) Flere gebyrer under JD, KMD, NFD og SD
2) Reduserer innbetalt avgift til Avinor – som Sp kompenserer i forslaget til alternativt budsjett for 2021. Medregnes i summen for
avgiftslettelser, men ikke i netto endring skatt- og avgift.
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ØKNINGTIL
TIL
FYLKESKOMMUNENE
ØKNING
FYLKESKOMMUNENE
Fylkesveg
Utvikling BIO* Yrkesfag
Agder
109,8
13,7
14,0
13,3
Innlandet
92,7
36,3
18,5
13,0
Møre og Romsdal
151,4
17,4
19,3
12,6
Nordland
212,8
36,7
25,0
12,6
Oslo (fylkesmidler)
5,5
7,1
17,8
14,3
Rogaland
65,8
10,2
19,5
29,3
Troms og Finnmark
212,2
38,4
23,8
11,4
Trøndelag
103,5
22,1
23,8
19,4
Vestfold og Telemark
107,6
17,8
15,8
15,6
Vestland
284,5
29,8
38,0
27,9
Viken
154,3
20,4
34,8
30,7
Hele landet (fylkesmidler)
1 500,0
250,0 250,0
200,0
Alle tall i millioner kroner. Endring fra regjeringens budsjettforslag for 2021.
*=Bedriftsintern opplæring (BIO)
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Ferge
0,0
0,0
32,9
23,6
0,0
15,2
42,1
0,0
0,0
86,2
0,0
200,0

Annet
13,4
17,8
18,5
25,3
17,0
18,7
24,4
22,8
15,1
36,5
33,4
242,9

SUM
164,2
164,2
178,2
178,2
252,0
252,0
335,9
335,9
61,7
61,7
158,7
158,7
352,3
352,3
191,6
191,6
171,8
171,8
502,8
502,8
273,5
273,5
2 642,9

Skatter og avgifter

ØKNINGTIL
TIL
KOMMUNENE
ØKNING
KOMMUNENE
Regjeringen
SP
40
168,2
Kommunene i Akershus samlet
40 696,2
Kommunene i Aust-Agder samlet
6 868,0
7 010,7
Kommunene i Buskerud samlet
15 386,4
15 624,3
Kommunene i Finnmark samlet
5 518,0
5 653,8
11 869,8
Kommunene i Hedmark samlet
12 139,1
Kommunene i Hordaland samlet
30 858,1
31 217,0
Kommunene i Møre og Romsdal samlet
16 013,8
16 301,7
15 450,6
Kommunene i Nordland samlet
15 750,7
8 030,4
Kommunene i Nord-Trøndelag samlet
8 171,0
11 385,8
Kommunene i Oppland samlet
11 645,5
Oslo kommune (kommunemidler)
40 804,4
41 098,4
28 291,0
Kommunene i Rogaland samlet
28 683,9
Kommunene i Sogn og Fjordane samlet
7 207,1
7 331,5
Kommunene i Sør-Trøndelag samlet
19 004,8
19 230,9
10 369,2
Kommunene i Telemark samlet
10 556,7
Kommunene i Troms samlet
10 679,6
10 861,8
Kommunene i Vest-Agder samlet
11 221,9
11 361,5
Kommunene i Vestfold samlet
14 231,6
14 394,4
Kommunene i Østfold samlet
16 383,0
16 620,7
Hele landet (kommunemidler)
319 741,8
324 349,9
Alle tall i millioner kroner. Endring fra regjeringens budsjettforslag for 2021.

Økning
528
142,7
237,9
135,8
269,3
358,9
287,9
300,1
140,6
259,7
294
392,9
124,4
226,1
187,5
182,2
139,6
162,8
237,7
4608,1

Økning i %
1,31 %
2,08 %
1,55 %
2,46 %
2,27 %
1,16 %
1,80 %
1,94 %
1,75 %
2,28 %
0,72 %
1,39 %
1,73 %
1,19 %
1,81 %
1,71 %
1,24 %
1,14 %
1,45 %
1,44 %
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KVA
FØRESLÅR
VI I FYLKET
DITT?
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Budsjett i tall
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AKERSHUS

Økte midler til
bredbåndsutbygging
i Viken, 35,2 mill. kroner
(KMD)
Tilskudd til bygging
av flere pendlerparkeringsplasser,
30 mill. kroner (SD)
Oppstartmidler til
Ringeriksbanen,
130 mill. kroner (SD)
Styrket satsing på
fylkesveier, 154,3 mill.
kroner til Viken fylkeskommune (KMD)

196

Mer penger til rassikring av riksveier,
100 mill. kroner (SD)
Økt kjøretøykontroll
for å sikre tryggere
vinterveier, 40 mill.
kroner (SD)
Økt satsing på trafikksikkerhetsarbeid for
myke trafikanter,
19 mill. kroner (SD)
Økt bevilgning til
Veterinærinstituttet
for å ivareta arbeidet
med matsikkerhet og
beredskap,
12 mill. kroner (LMD)

Økt satsing på skogbruk i nærings- og
klimasammenheng,
skogsbilveier og aktivitetsskapende tiltak,
til sammen 190 mill.
kroner (LMD)
Økt tilskudd til
internatdrift ved
Feiring vgs, 1,8 mill.
kroner (KD)
Etablere en nasjonal
gjengenhet mot organisert kriminalitet
med base på Kripos,
100 mill. kroner (JD)

Grensekontrollpakke
på 70 mill. kroner, inkl.
satsing på Tolletaten
(FIN og JD)
Styrke pendlerfradraget med 480 mill.
kroner (Skatt)
Redusere merverdiavgiftens lave sats fra 12
til 6 prosent (transport,
overnatting mv.) (Skatt)
Midler til Norwegian
Spitfire Foundation,
5 mill. kroner (FD)

Kva føreslår vi i fylket ditt?

Akershus
ØKNING TIL KOMMUNENE

ØKNING TIL KOMMUNENE
FRIE MIDLER

Generell
Kompensasjon for
rammeøkning ressurskrevende tjenester

KRISEPAKKE
Økning

3019 Vestby
11
0,4
11,4
3020 Nordre Follo
12,5
2
14,5
3021 Ås
11,1
1
12,1
3022 Frogn
10,8
0,7
11,5
3023 Nesodden
11,3
0,5
11,8
3024 Bærum
41,5
6
47,5
3025 Asker
18,6
4,3
22,9
3026 Aurskog-Høland
4,9
0,4
5,3
3027 Rælingen
11,3
0,6
11,9
3028 Enebakk
9,2
0,6
9,8
3029 Lørenskog
18,1
2,1
20,2
3030 Lillestrøm
13,8
2,4
16,2
3031 Nittedal
13,4
1
14,4
3032 Gjerdrum
9,4
0,2
9,6
3033 Ullensaker
14,9
2,2
17,1
3034 Nes
10,6
0,9
11,5
3035 Eidsvoll
11,9
0,8
12,7
3036 Nannestad
9,7
0,5
10,2
3037 Hurdal
6
0,2
6,2
Kommunene i Akershus
250
26,8
276,8
samlet
Viken fylkeskommune
Alle tall i millioner kroner. Endring fra regjeringens budsjettforslag for 2021.

Omstillingsmidler
til kommuner særlig
hardt rammet av
covid-19, 100 mill.
kroner (KMD)
Flere studieplasser,
totalt 2000 i UH-sektoren
og 1000 i fagskolene (KD)

Nye tilskudd for
etablering av desentraliserte studietilbud
og for å opprettholde
UH-institusjoner med
en desentralisert
studiestedstruktur, til
sammen 55 mill. kroner
(KD)

TOTALT

Økning

6,5
22,4
7
5,7
7
54,5
37,2
6,4
6,6
3,9
14,7
30,8
8,8
2,5
14,2
8
9
4,9
1,1
251,2

17,9
36,9
19,1
17,2
18,8
102
60,1
11,7
18,5
13,7
34,9
47
23,2
12,1
31,3
19,5
21,7
15,1
7,3
528
308,7
308,7
308,7

Styrke momskompensasjonsordningen for
frivillige organisasjoner, til sammen 350 mill.
kroner (KUD)
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AUST-AGDER

Auke tilskotet til
breibandsutbygging i
Agder, 18,6 mill. kroner
(KMD)
Tilskot til bygging av
fleire pendlarparkeringsplassar, 30 mill.
kroner (SD)
Styrka satsing på
fylkesvegar, 109,8 mill.
kroner til Agder fylkeskommune (KMD)
Meir pengar til rassikring av riksvegar,
til saman 100 mill. kroner
(SD)
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Fleire ladestasjonar
for elbil i distrikta,
til saman 20 mill. kroner
(SD)
Oppattrette ordninga
med kollektivtransport i distrikta
(KID-ordninga),
til saman 10 mill. kroner
(SD)
Auka køyretøykontroll
for å sikre tryggare
vintervegar, 40 mill.
kroner (SD)
Auka satsing på arbeid
med trafikktryggleik
for mjuke trafikantar,
19 mill. kroner (SD)

Styrkje distriktslandbruket ved å auke
støtta til investeringar
utan krav om auka
kapasitet, 300 mill.
kroner (LMD)
Redusere låg sats for
meirverdiavgift frå 12
til 6 prosent (transport,
overnatting mv.) (Skatt)
Redusere kapitaliseringsrenta i eigedomsskatten for kraftverk
til 3 prosent og fjerne
maksimumsreglane
for eigedomsskatten
på kraftanlegg (Skatt)

Fleire studieplassar,
totalt 2000 i UH-sektoren
og 1000 i fagskulane (KD)
Nye tilskot for etablering av desentraliserte studietilbod
og for å oppretthalde
institusjonar med ein
desentralisert studiestadstruktur, til saman
55 mill. kroner (KD)
Styrkje momskompensasjonsordninga for
frivillige organisasjonar, til saman 350 mill.
kroner (KUD)

Kva føreslår vi i fylket ditt?

Aust-Agder
AUKE TIL KOMMUNANE

AUKE TIL KOMMUNANE
Generell
rammeauke

FRIE MIDLAR

Kompensasjon for
ressurskrevjande tenester

KRISEPAKKE
Auke

4201 Risør
8,6
0,6
9,2
4202 Grimstad
11,7
1,2
12,9
4203 Arendal
15,4
2,4
17,8
4211 Gjerstad
5,9
0,3
6,2
4212 Vegårshei
4,9
0,1
5
4213 Tvedestrand
7,5
0,2
7,7
4214 Froland
7,8
0,4
8,2
4215 Lillesand
7,9
0
7,9
4216 Birkenes
7,4
0,2
7,6
4217 Åmli
1,8
0,2
2
4218 Iveland
4,6
0
4,6
4219 Evje og Hornnes
5,7
0,1
5,8
4220 Bygland
1,6
0
1,6
4221 Valle
1,5
0,1
1,6
4222 Bykle
1,7
0
1,7
Komm. i Aust-Agder samla
94
5,8
99,8
Agder fylkeskommune
Alle tal i millionar kroner. Endring frå regjeringa sitt budsjettframlegg for 2021.

TOTALT

Auke

2,6
8,2
15,9
1
0,9
2,3
2,2
2,8
2,1
1
0,6
1,5
0,6
0,6
0,6
42,9

11,8
21,1
33,7
7,2
5,9
10
10,4
10,7
9,7
3
5,2
7,3
2,2
2,2
2,3
142,7
182,8
182,8
182,8
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BUSKERUD

Økte midler til bredbåndsutbygging i
Viken, 35,2 mill. kroner
(KMD)

Mer penger til rassikring av riksveier,
til sammen 100 mill.
kroner (SD)

Økt satsing på trafikksikkerhetsarbeid for
myke trafikanter,
19 mill. kroner (SD)

Utbedre flaskehalser
for tømmertransport,
50 mill. kroner (SD)

Flere ladestasjoner
for elbil i distriktene,
til sammen 20 mill.
kroner (SD)

Øke de nasjonale
følgemidler til romfart, 10 mill. kroner

Tilskudd til bygging
av flere pendlerparkeringsplasser,
30 mill. kroner (SD)
Oppstartmidler til
Ringeriksbanen,
130 mill. kroner (SD)
Styrket satsing på
fylkesveier, 154,3 mill.
kroner til Viken fylkeskommune (KMD)
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Gjenopprette ordningen med kollektivtransport i distriktene
(KID-ordningen), 10 mill.
kroner (SD)

Styrke distriktslandbruket ved å øke
støtten til investeringer uten krav om økt
kapasitet, 300 mill.
kroner (LMD)

Økt kjøretøykontroll
for å sikre tryggere
vinterveier,
40 mill. kroner (SD)

Etablering av skogvernsenter i Trillemarka, 1 mill. kroner
(KLD)

Økt satsing på skogbruk i nærings- og
klimasammenheng,
skogsbilveier, tømmerkaier og aktivitetsskapende tiltak, til
sammen 190 mill. kroner
(LMD)
Styrke pendlerfradraget med 480 mill.
kroner (Skatt)
Økte midler til bedriftsintern opplæring
(BIO-midler), 250 mill.
kroner (KMD)
Økte midler til
forskningsprosjekter
i industrien, 30 mill.
kroner (NFD)

Kva føreslår vi i fylket ditt?

Buskerud
ØKNING TIL KOMMUNENE

ØKNING TIL KOMMUNENE
FRIE MIDLER

Generell
Kompensasjon for
rammeøkning ressurskrevende tjenester

KRISEPAKKE
Økning

3005 Drammen
7,5
3,6
3006 Kongsberg
12,6
2,3
3007 Ringerike
12
1,1
3038 Hole
8,6
0,4
3039 Flå
1,5
0
3040 Nesbyen
6,4
4,8
3041 Gol
7,5
1,2
3042 Hemsedal
3,2
0,2
3043 Ål
6,5
0,6
3044 Hol
5,4
0,4
3045 Sigdal
4,4
0,2
3046 Krødsherad
4,7
0,3
3047 Modum
9,9
0,3
3048 Øvre Eiker
10,9
1,2
3049 Lier
12,7
2
3050 Flesberg
5,3
0,3
3051 Rollag
1,6
0,2
3052 Nore og Uvdal
1,9
0,1
Komm. i Buskerud samlet
122,6
19,2
Viken fylkeskommune
Alle tall i millioner kroner. Endring frå regjerings budsjettforslag for 2021.

Flere studieplasser,
totalt 2000 i UH-sektoren
og 1000 i fagskolene (KD)
Nye tilskudd for
etablering av desentraliserte studietilbud
og for å opprettholde
UH-institusjoner med
en desentralisert
studiestedstruktur, til
sammen 55 mill. kroner
(KD)

11,1
14,9
13,1
9
1,5
11,2
8,7
3,4
7,1
5,8
4,6
5
10,2
12,1
14,7
5,6
1,8
2
141,8

TOTALT

Økning

36,8
10
10,8
2,6
0,5
1,4
1,9
1,1
1,9
1,8
1,4
1
5,1
7
9,9
1,1
0,7
1,1
96,1

47,9
24,9
23,9
11,6
2
12,6
10,6
4,5
9
7,6
6
6
15,3
19,1
24,6
6,7
2,5
3,1
237,9
308,7
308,7
308,7

Styrke momskompensasjonsordningen for
frivillige organisasjoner, til sammen 350 mill.
kroner (KUD)
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FINNMARK

Økte midler til bredbåndsutbygging i
Troms og Finnmark,
17,0 mill. kroner (KMD)
Iverksette anskaffelse
av politihelikopter til
Nord-Norge, lokasjon
ikke fastsatt, 30 mill.
kroner (JD)
Grensekontrollpakke
på 70 mill. kroner, inkl.
satsing på Tolletaten
(FIN og JD)
Satsing på diverse
havne- og farledstiltak (bl.a fiskerihavner),
175 mill. kroner (SD)
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Midler til reduserte
billettpriser ved overgang til klimavennlige ferger og båter,
til sammen 200 mill.
kroner (KMD)
Redusere billettprisene og styrke rutetilbudet på kortbanenettet,
50 mill. kroner (SD)
Styrke tiltak for å overføre gods fra vei til sjø,
50 mill. kroner (SD)
Styrket satsing på
fylkesveier, 212,2 mill.
kroner til Troms og Finnmark fylkeskommune
(KMD)

Mer penger til rassikring av riksveier,
100 mill. kroner (SD)
Flere ladestasjoner for
elbil i distriktene, totalt
20 mill. kroner (SD)
Gjenopprette ordningen med kollektivtransport i distriktene
(KID-ordningen), 10 mill.
kroner (SD)
Økt kjøretøykontroll
for å sikre tryggere
vinterveier, 40 mill.
kroner (SD)

Økt satsing på trafikksikkerhetsarbeid for
myke trafikanter,
19 mill. kroner (SD)
Styrke føringstilskuddet for å sikre fiske
langs hele kysten,
til sammen 15 mill.
kroner (NFD)
Styrke tilsynsvirksomheten i fiskeri uten å
innføre avgift, 42 mill.
kroner (NFD)
Innføre tilskudd til fornying av båter i sjarkflåten (inntil 15 m),
40 mill. kroner (NFD)

Kva føreslår vi i fylket ditt?

Finnmark
ØKNING TIL KOMMUNENE

ØKNING TIL KOMMUNENE
FRIE MIDLER

Generell
Kompensasjon for
rammeøkning ressurskrevende tjenester

KRISEPAKKE
Økning

5403 Alta
19,3
2,6
21,9
5404 Vardø
2,6
0,1
2,7
5405 Vadsø
10,8
0,9
11,7
5406 Hammerfest
10,1
3,5
13,6
5430 Kautokeino
3,6
2,8
6,4
5432 Loppa
2,1
0,1
2,2
5433 Hasvik
2,1
0,2
2,3
5434 Måsøy
2,3
0
2,3
5435 Nordkapp
3,3
0
3,3
5436 Porsanger
2,8
0,2
3
5437 Karasjok
3
0,2
3,2
5438 Lebesby
2,4
0
2,4
5439 Gamvik
2,1
0,1
2,2
5440 Berlevåg
2,2
0,1
2,3
5441 Tana
3,3
0,4
3,7
5442 Nesseby
2,1
0,2
2,3
5443 Båtsfjord
2,6
0,2
2,8
5444 Sør-Varanger
12,4
0,6
13
Komm. i Finnmark samlet
89,1
12,2
101,3
T. og Finnm. fylkeskommune
Alle tall i millioner kroner. Endring fra regjeringens budsjettforslag for 2021.
Etablere ny støtteordning for automatisering i fiskeindustrien,
30 mill. kroner (NFD)
Innføre kapitalordning for fiskeindustri
i Nord-Troms/Finnmark, 100 mill. kroner
(NFD)

Gjenopprette Finnmarks- og Svalbardtillegget på 3840 kr i
barnetrygden,
23 mill. kroner (BFD)
Samisk dagspresse,
1 mill. kroner (KUD)
Redusere CO2-avgift
for fiskerinæringa med
270 mill. kroner (Skatt)

TOTALT

Økning

8,8
1
2,4
5,1
1,5
0,6
0,6
0,7
1,5
1,7
1,3
0,8
0,7
0,6
1,5
0,6
1
4,1
34,5

30,7
3,7
14,1
18,7
7,9
2,8
2,9
3
4,8
4,7
4,5
3,2
2,9
2,9
5,2
2,9
3,8
17,1
135,8
369,3

Styrke pendlerfradraget med 480 mill.
kroner (Skatt)

Flere studieplasser,
totalt 2000 i UH-sektoren
og 1000 i fagskolene (KD)

Nye tilskudd for
etablering av desentraliserte studietilbud
og for å opprettholde
UH-institusjoner med
en desentralisert
studiestedstruktur, til
sammen 55 mill. kroner
(KD)

Styrke momskompensasjonsordningen for
frivillige organisasjoner, til sammen 350 mill.
kroner (KUD)
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HEDMARK

Styrking av Hæren og
Heimevernet på 1 mrd.
kroner gir økt aktivitet
på både Terningmoen i
Elverum og Rena leir (FD)
Økte midler til bredbåndsutbygging i Innlandet, 40,1 mill. kroner
(KMD)
Prosjektere llseng
fengsel (høysikkerhetsplasser), 5 mill.
kroner (JD)
Utbedringstiltak på
rv.4 Alvdal-Ulsberg,
50 mill. kroner (SD)

Kryssingsspor på
Galterud og Bodung,
Kongsvingerbanen,
50 mill. kroner (SD)
Utbedre flaskehalser
for tømmertransport,
50 mill. kroner (SD)
Tilskudd til bygging
av flere pendlerparkeringsplasser, 30 mill.
kroner (SD)
Øke midlene til fylkesveier, 92,7 mill. kroner til
Innlandet fylkeskommune (KMD)
Mer penger til rassikring av riksveier,
100 mill. kroner (SD)
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Flere ladestasjoner for
elbil i distriktene,
20 mill. kroner (SD)
Gjenopprette ordningen med kollektivtransport i distriktene
(KID-ordningen),
10 mill. kroner (SD)
Økt kjøretøykontroll
for å sikre tryggere
vinterveier,
40 mill. kroner (SD)
Økt satsing på trafikksikkerhetsarbeid for
myke trafikanter,
19 mill. kroner (SD)

Etablering av nasjonalt ressurssenter for
fjellandbruk,
2 mill. kroner (LMD)
Styrke fjellstyrene,
5 mill. kroner (LMD)
Økt satsing på skogbruk i nærings- og
klimasammenheng,
skogsbilveier og aktivitetsskapende tiltak,
ttil sammen 190 mill.
kroner (LMD)
Styrke pendlerfradraget med 480 mill.
kroner (Skatt)

Kva føreslår vi i fylket ditt?

Hedmark
ØKNING TIL KOMMUNENE

ØKNING TIL KOMMUNENE
FRIE MIDLER

Generell
Kompensasjon for
rammeøkning ressurskrevende tjenester

KRISEPAKKE
Økning

3401 Kongsvinger
10,5
1,6
3403 Hamar
14,4
4,2
3411 Ringsaker
13,1
4,1
3412 Løten
9
0,5
3413 Stange
11
2,7
3414 Nord-Odal
6,8
0,3
3415 Sør-Odal
8,1
1,1
3416 Eidskog
7,9
23
3417 Grue
6,8
0,3
3418 Åsnes
8,1
0,9
3419 Våler
6,4
0,5
3420 Elverum
11,3
1,8
3421 Trysil
5,5
0,8
3422 Åmot
5,4
0,8
3423 Stor-Elvdal
1,8
0
3424 Rendalen
1,7
0
3425 Engerdal
1,6
0,1
3426 Tolga
3,9
0
3427 Tynset
6,7
0,5
3428 Alvdal
5,1
0,2
3429 Folldal
1,6
0,1
3430 Os
4,8
0
Komm. i Hedmark samlet
151,5
43,5
Innlandet fylkeskommune
Alle tall i millioner kroner. Endring fra regjeringens budsjettforslag for 2021.
Grensekontrollpakke
på 70 mill. kroner, inkl.
satsing på Tolletaten
(FIN og JD)
Redusere kapitaliseringsrenten i eiendomsskatten for kraftverk til
3 prosent og fjerne

maksimumsreglene for
eiendomsskatten på
kraftanlegg (Skatt)
Flere studieplasser,
totalt 2000 i UH-sektoren
og 1000 i fagskolene (KD)

12,1
18,6
17,2
9,5
13,7
7,1
9,2
30,9
7,1
9
6,9
13,1
6,3
6,2
1,8
1,7
1,7
3,9
7,2
5,3
1,7
4,8
195

Nye tilskudd for etablering av desentraliserte
studietilbud og for å
opprettholde UH-institusjoner med en desentralisert studiestedstruktur,
til sammen 55 mill.
kroner (KD)

TOTALT

Økning

6,6
11,2
12,2
2,7
7,5
2
2,8
2,5
1,9
2,9
1,5
7,7
2,7
1,8
1,1
0,9
0,7
0,7
2,2
1,1
0,7
0,9
74,3

18,7
29,8
29,4
12,2
21,2
9,1
12
33,4
9
11,9
8,4
20,8
9
8
2,9
2,6
2,4
4,6
9,4
6,4
2,4
5,7
269,3
218,3

Styrke momskompensasjonsordningen for
frivillige organisasjoner, til sammen 350 mill.
kroner (KUD)
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HORDALAND
© Jakob Bjelland

Auka tilskot til breibandsutbygging i
Vestland,
19,6 mill. kroner (KMD)
Oppstartsmidlar til
Rv.13 Kinsarvik-Bu,
85 mill. kroner (SD)
Oppstartsmidlar til K5
Voss-Bergen,
85 mill. kroner (SD)
Tilskot til bygging av
fleire pendlarparkeringsplassar, 30 mill.
kroner (SD)
Oppstartmidlar til Ringeriksbanen, 130 mill.
kroner (SD)
Styrka satsing på
fylkesvegar, 284,5 mill.
kroner til Vestland
fylkeskommune (KMD)
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Meir pengar til rassikring av riksvegar, til saman 100 mill. kroner (SD)
Fleire ladestasjonar
for elbil i distrikta, til
saman 20 mill. kroner (SD)
Oppattrette ordninga
med kollektivtransport i distriktene
(KID-ordningen), 10 mill.
kroner (SD)

Styrkje distriktslandbruket ved å auke
støtta til investeringar
utan krav om auka kapasitet, 300 mill. kroner
(LMD)
Kveik, Vestnorsk kulturakademi, 0,5 mill.
kroner (KUD)
Bymuseet i Bergen,
2 mill. kroner (KUD)

Auka køyretøykontroll
for å sikre tryggare
vinterveger, til saman
40 mill. kroner (SD)

Midlar til utvikling av
kiropraktorutdanning
ved UiB, 1 mill. kroner
(KD)

Økt satsing på trafikksikkerhetsarbeid for
myke trafikanter,
19 mill. kroner (SD)

Midlar til reduserte
billettprisar ved overgang til klimavenlege ferjer og båtar, til
saman 200 mill. kroner
(KMD)

Styrke føringstilskuddet for å sikre fiske
langs heile kysten, til
saman 15 mill. kroner (NFD)

Redusere låg sats for
meirverdiavgift frå 12
til 6 prosent (transport,
overnatting mv.) (Skatt)
Redusere kapitaliseringsrenta i eigedomsskatten for kraftverk
til 3 prosent og fjerne
maksimumsreglane
for eigedomsskatten
på kraftanlegg (Skatt)
Styrkje pendlarfrådraget med 480 mill.
kroner (Skatt)
Styrkje kondemnerings- og innovasjonslåneordninga, til saman
50 mill. kroner (NFD)
Innføre kondemneringsordning for offshorefartøy i Noreg som
aktivitetsfremmande
tiltak i maritim sektor,
75 mill. kroner (NFD)

Kva føreslår vi i fylket ditt?

Hordaland
AUKE TIL KOMMUNANE

AUKE TIL KOMMUNANE
Generell
rammeauke

FRIE MIDLAR

Kompensasjon for
ressurskrevjande tenester

KRISEPAKKE
Auke

4601 Bergen
3,9
10,8
14,7
4611 Etne
5,6
0,2
5,8
4612 Sveio
6,7
0,6
7,3
4613 Bømlo
8,2
1,1
9,3
4614 Stord
11,2
1,2
12,4
4615 Fitjar
6,7
0,7
7,4
4616 Tysnes
2,8
0,2
3
4617 Kvinnherad
8,5
1,5
10
4618 Ullensvang
3,2
0,4
3,6
4619 Eidfjord
1,5
0
1,5
4620 Ulvik
1,5
0
1,5
4621 Voss
5,6
0,4
6
4622 Kvam
8,1
0,6
8,7
4623 Samnanger
5,6
0,1
5,7
4624 Bjørnafjorden
3,5
0,7
4,2
4625 Austevoll
4,8
0,2
5
4626 Øygarden
8,1
1,7
9,8
4627 Askøy
12,9
1,8
14,7
4628 Vaksdal
4,5
0,3
4,8
4629 Modalen
1,4
0
1,4
4630 Osterøy
7,5
0,6
8,1
4631 Alver
8
2,6
10,6
4632 Austrheim
7
0,2
7,2
4633 Fedje
1,4
0
1,4
4634 Masfjorden
1,7
0,1
1,8
Komm. i Hordaland samla
139,9
26
165,9
Vestland fylkeskommune
Alle tal i millionar kroner. Endring frå regjeringa sitt budsjettframlegg for 2021.

Innføre ei ordning som
kan forsere ombygging av offshorefartøy
til lavutslippsfartøy,
400 mill. kroner (NFD)

Fleire studieplassar,
totalt 2000 i UH-sektoren
og 1000 i fagskulane (KD)
Nye tilskot for etablering av desentraliserte

studietilbod og for å
oppretthalde institusjonar med ein desentralisert studiestadstruktur,
til saman 55 mill. kroner
(KD)

TOTALT

Auke

101,2
1,7
2,2
4,6
6,7
1,3
1,3
5,1
4,8
0,5
0,6
6,3
3,4
1
6,9
2,4
13,7
10,8
1,7
0,3
2,9
11,1
1,2
0,4
0,9
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115,9
7,5
9,5
13,9
19,1
8,7
4,3
15,1
8,4
2
2,1
12,3
12,1
6,7
11,1
7,4
23,5
25,5
6,5
1,7
11
21,7
8,4
1,8
2,7
358,9
522,4

Styrkje momskompensasjonsordninga for
frivillige organisasjonar, til saman 350 mill.
kroner (KUD)
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MØRE OG ROMSDAL
© Karl Kristian Langeland

Auka tilskot til breibandsutbygging i
Møre og Romsdal,
16,3 mill. kroner (KMD)

Redusere billettprisane
og styrkje rutetilbodet
på kortbanenettet,
50 mill. kroner (SD)

Oppattrette ordninga
med kollektivtransport
i distrikta (KID-ordningen), 10 mill. kroner (SD)

Styrkje kondemnerings- og innovasjonslåneordninga, til saman
50 mill. kroner (NFD)

Prosjektere Soningssenter Sunnmøre,
5 mill. kroner (JD)

Styrkje tiltak for å
overføre gods frå veg
til sjø, 50 mill. kroner
(SD)

Auka køyretøykontroll
for å sikra tryggare
vintervegar, 40 mill.
kroner (SD)

Styrkje satsinga på
fylkesvegar, 151,4 til
Møre og Romsdal fylkeskommune (KMD)

Auka satsing på trafikktryggleik for mjuke
trafikantar, 19 mill.
kroner (SD)

Innføre kondemneringsordning for
offshorefartøy i Noreg
som aktivitetsfremmande tiltak i maritim
sektor, 75 mill. kroner
(NFD)

Meir pengar til rassikring av riksvegar, til
saman 100 mill. kroner (SD)

Styrkje nettolønnsordninga, totalt 693 mill.
kroner (NFD)

Fleire ladestasjonar
for elbil i distrikta, til
saman 20 mill. kroner (SD)

Styrkje føringstilskotet
for å sikra fiske langs
heile kysten, til saman
15 mill. kroner (NFD)

Styrkje barnehusa og
opprette satellitt i
Kristiansund, 10 mill.
kroner (JD)
Utvide Hustad fengsel, 20 mill. kroner (JD)
Satse på diverse havneog farledstiltak, mellom
anna fiskerihavner,
175 mill. kroner (SD)
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Innføre ei ordning som
kan forsere ombygging av offshorefartøy
til lavutslippsfartøy,
400 mill. kroner (NFD)

Kva føreslår vi i fylket ditt?

Styrkje distriktslandbruket ved å auke støtta til investeringar utan
krav om auka kapasitet,
300 mill. kroner (LMD)
Styrkje marknadsføringa av Noreg som
feriemål, 10 mill. kroner
(NFD)
Nynorsk kultursentrum, 1 mill. kroner
(KUD)
Midlar til reduserte
billettprisar ved overgang til klimavenlege
ferjer og båtar, til
saman 200 mill. kroner
(KMD)
Redusere kapitaliseringsrenta i eigedomsskatten for kraftverk
til 3 prosent og fjerne
maksimumsreglane
for eigedomsskatten
på kraftanlegg (Skatt)

Redusere låg sats for
meirverdiavgift frå 12
til 6 prosent (transport,
overnatting mv.) (Skatt)
Auka midlar til bedriftsintern opplæring
(BIO-midlar), 250 mill.
kroner (KMD)
Nye tilskot for etablering av desentraliserte studietilbod
og for å oppretthalde
institusjonar med ein
desentralisert studiestadstruktur, til saman
55 mill. kroner (KD)
Fleire studieplassar,
totalt 2000 i UH-sektoren
og 1000 i fagskulane (KD)
Styrkje momskompensasjonsordninga for
frivillige organisasjonar, til saman 350 mill.
kroner (KUD)

Styrkje pendlarfrådraget med 480 mill.
kroner (Skatt)
Stad skipstunnel,
60 mill. kroner (SD)
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Møre og Romsdal
AUKE
KOMMUNANE
AUKETIL
TIL
KOMMUNANE
Generell
rammeauke

FRIE MIDLAR

Kompensasjon for
ressurskrevjande tenester

KRISEPAKKE
Auke

1505 Kristiansund
12,1
1
13,1
1506 Molde
7,1
2,3
9,4
1507 Ålesund
11
4,1
15,1
1511 Vanylven
3,3
0,5
3,8
1514 Sande
3,8
0,7
4,5
1515 Herøy
8,8
0,5
9,3
1516 Ulstein
9,6
0,6
10,2
1517 Hareid
8,7
0,3
9
1520 Ørsta
9,2
0,4
9,6
1525 Stranda
4,8
0,4
5,2
1528 Sykkylven
8,9
0,4
9,3
1531 Sula
10
0,8
10,8
1532 Giske
8,7
0,7
9,4
1535 Vestnes
7,5
1
8,5
1539 Rauma
6,8
0,6
7,4
1547 Aukra
5,8
0,3
6,1
1554 Averøy
6,4
0,3
6,7
1557 Gjemnes
4,6
0,2
4,8
1560 Tingvoll
2,5
0
2,5
1563 Sunndal
8,7
0,3
9
1566 Surnadal
6,5
0,3
6,8
1573 Smøla
1,7
0
1,7
1576 Aure
1,9
0
1,9
1577 Volda
4,7
0,6
5,3
1578 Fjord
2,3
0,2
2,5
1579 Hustadvika
4,8
1
5,8
Komm. i Møre og R. samla
170,2
17,5
187,7
Møre og R. fylkeskommune
Alle tal i millionar kroner. Endring frå regjeringa sitt budsjettframlegg for 2021.
For Halsa -> Sjå Heim i Trøndelag.
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TOTALT

Auke

8,6
11,9
23,9
1,4
1,1
3,3
3,2
2
4
1,8
2,8
3,6
3,1
2,6
2,8
1,4
2,1
1,1
1,3
2,8
2,3
1
1,7
4
1,3
5,1
100,2

21,7
21,3
39
5,2
5,6
12,6
13,4
11
13,6
7
12,1
14,4
12,5
11,1
10,2
7,5
8,8
5,9
3,8
11,8
9,1
2,7
3,6
9,3
3,8
10,9
287,9
268,3

Kommune- og distriktspolitikk
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NORDLAND
© Iren Beathe Teigen

Økte midler til
bredbåndsutbygging
i Nordland,
28,6 mill. kroner (KMD)
Vi bevilger IKKE penger til oppbygging
av MPA-kapasitet på
Evenes, men 55 mill.
kroner til tilpassing av
infrastruktur på Andøya fordi vi vil bevare
Andøya flystasjon (FD)
Iverksette anskaffelse
av politihelikopter til
Nord-Norge, lokasjon
ikke fastsatt,
30. mill. kr. (JD)
Narvikterminalen,
50 mill. kroner (SD)
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Andenes havn,
40 mill. kroner (SD)
Satsing på diverse
havne- og farledstiltak, bl.a fiskerihavner,
175 mill. kroner (SD)
Styrke tiltak for å
overføre gods fra vei
til sjø, 50 mill. kroner
(SD)
Oppstartsmidler til E6
Trøndelag grenseMajahaug og
Flyum-Kappfjella,
75 mill. kroner (SD)
Oppstartsmidler til E6
Sørelva-Borkamo,
75 mill. kroner (SD)

Bedre vinterregularitet på E6/E10 Saltfjellet, Bjørnefjell og
Sennalandet,
10 mill. kroner (SD)
Redusere billettprisene
og styrke rutetilbudet
på kortbanenettet,
50 mill. kroner (SD)

Styrket satsing på
fylkesveier, 212,8 mill.
kroner til Nordland
fylkeskommune (KMD)
Flere ladestasjoner for
elbil i distriktene,
20 mill. kroner (SD)

Utbedre flaskehalser
for tømmertransport,
50 mill. kroner (SD)

Gjenopprette ordningen med kollektivtransport i distriktene
(KID-ordningen),
10 mill. kroner (SD)

Tilskudd til bygging
av flere pendlerparkeringsplasser,
30 mill. kroner (SD)

Økt kjøretøykontroll
for å sikre tryggere
vinterveier,
40 mill. kroner (SD)

Mer penger til rassikring av riksveier,
100 mill. kroner (SD)

Kva føreslår vi i fylket ditt?

Økt satsing på trafikksikkerhetsarbeid for
myke trafikanter,
19 mill. kroner (SD)
Styrke føringstilskuddet for å sikre fiske
langs hele kysten,
til sammen 15 mill.
kroner (NFD)
Styrke tilsynsvirksomheten fiskeri uten å
innføre avgift,
42 mill. kroner (NFD)
Etablere ny støtteordning for automatisering i fiskeindustrien,
30 mill. kroner (NFD)
Støtte til geoparker,
3 mill. kroner (NFD)
Øke de nasjonale følgemidler til romfart,
10 mill. kroner (NFD)
Styrke distriktslandbruket ved å øke
støtten til investeringer uten krav om økt
kapasitet, 300 mill.
kroner (LMD)
Styrke markedsføringen av Norge som
feriemål, 10 mill. kroner
(NFD)

Øke basisbevilgningen
til Nasjonalt senter
for romrelatert opplæring, NAROM,
0,7 mill. kroner (KD)
Tilskudd til
etablering av lulesamisk profilskole i
Hábmer-Hamarøy,
5 mill. kroner (KD)
Midler til reduserte
billettpriser ved overgang til klimavennlige
ferger og båter,
til sammen 200 mill.
kroner (KMD)
Redusere kapitaliseringsrenten i
eiendomsskatten for
kraftverk til 3 prosent
og fjerne maksimumsreglene for eiendomsskatten på kraftanlegg (Skatt)
Styrke pendlerfradraget med 480 mill.
kroner (Skatt)

Økte midler til
forskningsprosjekter
i industrien,
30 mill. kroner (NFD)
Grensekontrollpakke
på 70 mill. kroner, inkl.
satsing på Tolletaten
(FIN og JD)
Flere studieplasser,
totalt 2000 i UH-sektoren
og 1000 i fagskolene (KD)
Nye tilskudd for
etablering av desentraliserte studietilbud
og for å opprettholde
UH-institusjoner med
en desentralisert
studiestedstruktur,
til sammen 55 mill.
kroner (KD)
Styrke momskompensasjonsordningen for
frivillige organisasjoner, til sammen 350 mill.
kroner (KUD)

Økte midler til bedriftsintern opplæring
(BIO-midler), 250 mill.
kroner (KMD)
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Nordland
ØKNING
KOMMUNENE
ØKNINGTIL
TIL
KOMMUNENE
FRIE MIDLER

Generell
Kompensasjon for
rammeøkning ressurskrevende tjenester

1804 Bodø
1806 Narvik
1811 Bindal
1812 Sømna
1813 Brønnøy
1815 Vega
1816 Vevelstad
1818 Herøy
1820 Alstahaug
1822 Leirfjord
1824 Vefsn
1825 Grane
1826 Hattfjelldal
1827 Dønna
1828 Nesna
1832 Hemnes
1833 Rana
1834 Lurøy
1835 Træna
1836 Rødøy
1837 Meløy
1838 Gildeskål
1839 Beiarn
1840 Saltdal
1841 Fauske
1845 Sørfold
1848 Steigen
1851 Lødingen
1853 Evenes
1856 Røst
1857 Værøy
1859 Flakstad
1860 Vestvågøy
1865 Vågan
1866 Hadsel
1867 Bø
1868 Øksnes
214
1870 Sortland
1871 Andøy

16,9
7,3
1,7
2,9
8,5
1,5
1,4
1,7
8,9
4,6
10,9
1,6
1,6
1,6
1,6
3,2
12,8
2,2
1,4
1,8
3,5
2
1,5
5,9
9
2,3
1,9
1,8
2,7
1,4
1,5
2,7
8,8
8,1
7,2
1,9
5
9,4
1,6

2
1,6
0,2
0,1
0,3
0
0
0,2
0,8
0,1
1,3
0,1
0,1
0,1
1,5
0,3
1,7
0,1
0
0
0,7
0,1
0,1
0,5
0,2
0,1
0,1
4,9
0,1
0
0
0,3
0,8
0,6
0,8
0,2
0,4
0,5
0,2

KRISEPAKKE
Økning

18,9
8,9
1,9
3
8,8
1,5
1,4
1,9
9,7
4,7
12,2
1,7
1,7
1,7
3,1
3,5
14,5
2,3
1,4
1,8
4,2
2,1
1,6
6,4
9,2
2,4
2
6,7
2,8
1,4
1,5
3
9,6
8,7
8
2,1
5,4
9,9
1,8

TOTALT

Økning

18,7
8,5
0,7
0,9
3,2
0,6
0,3
0,8
2,8
1,1
5,1
0,7
0,7
0,7
0,8
1,9
9,6
1,2
0,3
0,7
2,7
1
0,6
2
3,6
0,9
1,2
1
0,7
0,3
0,5
0,6
4,4
3,7
3,1
1,2
1,8
4
1,9

37,6
17,4
2,6
3,9
12
2,1
1,7
2,7
12,5
5,8
17,3
2,4
2,4
2,4
3,9
5,4
24,1
3,5
1,7
2,5
6,9
3,1
2,2
8,4
12,8
3,3
3,2
7,7
3,5
1,7
2
3,6
14
12,4
11,1
3,3
7,2
13,9
3,7

1835 Træna
1,4
0
1,4
0,3
1,7
1836 Rødøy
1,8
0
1,8
0,7
2,5
Kva
føreslår
vi
i
fylket
ditt?
1837 Meløy
3,5
0,7
4,2
2,7
6,9
1838 Gildeskål
2
0,1
2,1
1
3,1
1839 Beiarn
1,5
0,1
1,6
0,6
2,2
1840 Saltdal
5,9
0,5
6,4
2
8,4
1841 Fauske
9
0,2
9,2
3,6
12,8
1845 Sørfold
Nordland
2,3
0,1
2,4
0,9
3,3
1848 Steigen
1,9
0,1
2
1,2
3,2
ØKNING
TIL
KOMMUNENE
(fortsettelse)
1851 Lødingen
1,8 ØKNING TIL KOMMUNENE
4,9
6,7
1
7,7
1853 Evenes
2,7
0,1
2,8
0,7
3,5
FRIE MIDLER
KRISEPAKKE TOTALT
1856 Røst
1,4
0,3
1,7
Generell1,4
Kompensasjon for 0
1857 Værøy
1,5 ressurskrevende tjenester0 Økning
1,5
2
rammeøkning
Økning 0,5
1859
1804 Flakstad
Bodø
2,7
0,3
3
0,6
3,6
16,9
2
18,9
18,7
37,6
1860
8,8
0,8
9,6
4,4
14
1806 Vestvågøy
Narvik
7,3
1,6
8,9
8,5
17,4
1865
1811 Vågan
Bindal
8,1
0,6
8,7
3,7
12,4
1,7
0,2
1,9
0,7
2,6
1866
7,2
0,8
8
3,1
11,1
1812 Hadsel
Sømna
2,9
0,1
3
0,9
3,9
1867
1,9
0,2
2,1
1,2
3,3
1813 Bø
Brønnøy
8,5
0,3
8,8
3,2
12
1868
5
0,4
5,4
1,8
7,2
1815 Øksnes
Vega
1,5
0
1,5
0,6
2,1
1870
9,4
0,5
9,9
4
13,9
1816 Sortland
Vevelstad
1,4
0
1,4
0,3
1,7
1871
1818 Andøy
Herøy
1,6
0,2
1,8
1,9
3,7
1,7
1,9
0,8
2,7
1874
Moskenes
1,5
6,2
7,7
0,5
8,2
1820 Alstahaug
8,9
0,8
9,7
2,8
12,5
1875 Leirfjord
Hamarøy
1822
2,3
0,3
2,6
1,4
4
4,6
0,1
4,7
1,1
5,8
Komm.
i Nordland samlet
1824
Vefsn
176,1
27,6
203,7
96,4
300,1
10,9
1,3
12,2
5,1
17,3
364,5
Nordland
fylkeskommune
1825
Grane
1,6
0,1
1,7
0,7
2,4
Alle
tallHattfjelldal
i millioner kroner. Endring fra regjeringens
budsjettforslag for0,1
2021. 1,7
1826
1,6
0,7
2,4
For
Tjeldsund
->
Se
Tjeldsund
i
Troms
1827 Dønna
1,6
0,1
1,7
0,7
2,4
1828 Nesna
1,6
1,5
3,1
0,8
3,9
1832 Hemnes
3,2
0,3
3,5
1,9
5,4
1833 Rana
12,8
1,7
14,5
9,6
24,1
1834 Lurøy
2,2
0,1
2,3
1,2
3,5
1835 Træna
1,4
0
1,4
0,3
1,7
1836 Rødøy
1,8
0
1,8
0,7
2,5
1837 Meløy
3,5
0,7
4,2
2,7
6,9
1838 Gildeskål
2
0,1
2,1
1
3,1
1839 Beiarn
1,5
0,1
1,6
0,6
2,2
1840 Saltdal
5,9
0,5
6,4
2
8,4
1841 Fauske
9
0,2
9,2
3,6
12,8
1845 Sørfold
2,3
0,1
2,4
0,9
3,3
1848 Steigen
1,9
0,1
2
1,2
3,2
1851 Lødingen
1,8
4,9
6,7
1
7,7
1853 Evenes
2,7
0,1
2,8
0,7
3,5
1856 Røst
1,4
0
1,4
0,3
1,7
1857 Værøy
1,5
0
1,5
0,5
2
1859 Flakstad
2,7
0,3
3
0,6
3,6
1860 Vestvågøy
8,8
0,8
9,6
4,4
14
1865 Vågan
8,1
0,6
8,7
3,7
12,4
1866 Hadsel
7,2
0,8
8
3,1
11,1
1867 Bø
1,9
0,2
2,1
1,2
3,3
1868 Øksnes
5
0,4
5,4
1,8
7,2
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1870 Sortland
9,4
0,5
9,9
4
13,9
1871 Andøy
1,6
0,2
1,8
1,9
3,7
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NORD-TRØNDELAG

Økte midler til bredbåndsutbygging til
Trøndelag, 42,5 mill.
kroner (KMD)

Redusere billettprisene og styrke rutetilbudet på kortbanenettet,
50 mill. kroner (SD)

Styrket satsing på
fylkesveier, 103,5 mill.
kroner til Trøndelag
fylkeskommune (KMD)

Økt kjøretøykontroll
for å sikre tryggere
vinterveier,
40 mill. kroner (SD)

Oppstartmidler til E6
Selli-Asp, 20 mill. kroner (SD)

Utbedre flaskehalser
for tømmertransport,
50 mill. kroner (SD)

Mer penger til rassikring av riksveier,
100 mill. kroner (SD)

Økt satsing på trafikksikkerhetsarbeid for
myke trafikanter,
19 mill. kroner (SD)

Økt satsing på Trønderbanen for å framskynde elektrifisering
og realisering av to
tog i timen mellom
Melhus og Steinkjer,
40 mill. kroner (SD)

Tilskudd til bygging
av flere pendlerparkeringsplasser,
30 mill. kroner (SD)

Flere ladestasjoner
for elbil i distriktene,
20 mill. kroner (SD)

Kryssingsspor for å
sikre bedre regularitet
på Dovrebanen,
50 mill. kroner (SD)
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Satsing på diverse
havne- og farledstiltak, bl.a fiskerihavner,
175 mill. kroner (SD)
Styrke tiltak for å overføre gods fra vei til sjø,
50 mill. kroner (SD)

Gjenopprette ordningen med kollektivtransport i distriktene
(KID-ordningen), 10 mill.
kroner (SD)

Støtte til geoparker,
3 mill. kroner (NFD)
Styrke føringstilskuddet
for å sikre fiske langs
hele kysten, til sammen
15 mill. kroner (NFD)
Stiklestad nasjonale
kultursenter/Nils Aas
kunstverksted,
0,7 mill. kroner (KUD)

Kva føreslår vi i fylket ditt?

Nord-Trøndelag
ØKNING TIL KOMMUNENE

ØKNING TIL KOMMUNENE
FRIE MIDLER

Generell
Kompensasjon for
rammeøkning ressurskrevende tjenester

KRISEPAKKE
Økning

5006 Steinkjer
6,8
1,7
8,5
5007 Namsos
5,4
1,2
6,6
5034 Meråker
1,9
0,1
2
5035 Stjørdal
8,7
0
8,7
5036 Frosta
5,9
0,2
6,1
5037 Levanger
10,8
2
12,8
5038 Verdal
9,9
1,2
11,1
5041 Snåsa
1,7
0,1
1,8
5042 Lierne
1,7
0,1
1,8
5043 Røyrvik
1,4
0
1,4
5044 Namsskogan
1,6
0
1,6
5045 Grong
4,3
0,1
4,4
5046 Høylandet
1,6
0,1
1,7
5047 Overhalla
6,1
0,1
6,2
5049 Flatanger
1,5
0,1
1,6
5052 Leka
1,4
0,1
1,5
5053 Inderøy
7,6
0,3
7,9
5060 Nærøysund
2,8
1,9
4,7
Komm. i N-Trøndelag samlet
81,1
9,3
90,4
Trøndelag fylkeskommune
Alle tall i millioner kroner. Endring fra regjeringens budsjettforslag for 2021.
Økt satsing på skogbruk i nærings- og
klimasammenheng,
skogsbilveier, tømmerkaier og aktivitetsskapende tiltak,
til sammen 190 mill.
kroner (LMD)
Økte midler til bedriftsintern opplæring
(BIO-midler),
250 mill. kroner (KMD)

Økte midler til
forskningsprosjekter
i industrien,
30 mill. kroner (NFD)

og fjerne maksimumsreglene for eiendomsskatten på kraftanlegg (Skatt)

Grensekontrollpakke
på 70 mill. kroner, inkl.
satsing på Tolletaten
(FIN og JD)

Styrke pendlerfradraget med 480 mill.
kroner (Skatt)

Redusere kapitaliseringsrenten i eiendomsskatten for
kraftverk til 3 prosent

Flere studieplasser,
totalt 2000 i UH-sektoren
og 1000 i fagskolene (KD)

TOTALT

Økning

9,2
6,2
1
6,3
1,1
7,3
5,4
1
0,8
0,3
0,5
1,1
0,7
1,6
0,6
0,4
2,7
4
50,2

17,7
12,8
3
15
7,2
20,1
16,5
2,8
2,6
1,7
2,1
5,5
2,4
7,8
2,2
1,9
10,6
8,7
140,6
234,1

Nye tilskudd for
etablering av desentraliserte studietilbud
og for å opprettholde
UH-institusjoner med
en desentralisert
studiestedstruktur, til
sammen 55 mill. kroner
(KD)
Styrke momskompensasjonsordningen for
frivillige organisasjoner, til sammen 350 mill.
kroner (KUD)

217

Senterpartiets alternative statsbudsjett 2021

OPPLAND

Økte midler til bredbåndsutbygging i Innlandet, 40,1 mill. kroner
(KMD)

Tilskudd til bygging
av flere pendlerparkeringsplasser, til sammen
30 mill. kroner (SD)

Økt kjøretøykontroll
for å sikre tryggere
vinterveier, 40 mill.
kroner (SD)

Styrke markedsføringen av Norge som
feriemål, 10 mill. kroner
(NFD)

Oppstartmidler til E16
Turtnes-Øye, 120 mill.
kroner (SD)

Øke midlene til fylkesveier, 92,7 mill. kroner til
Innlandet fylkeskommune (KMD)

Økt satsing på trafikksikkerhetsarbeid for
myke trafikanter,
19 mill. kroner (SD)

Mer penger til rassikring av riksveier,
100 mill. kroner (SD)

Etablering av nasjonalt ressurssenter for
fjellandbruk, 2 mill.
kroner (LMD)

Økt satsing på skogbruk i nærings- og
klimasammenheng,
skogsbilveier, tømmerkaier og aktivitetsskapende tiltak,
til sammen 190 mill.
kroner (LMD)

Oppstartmidler til
rv.15 krysset Randen/
Valdresflye, 31 mill.
kroner (SD)
Kryssingsspor for å
sikre bedre regularitet
på Dovrebanen,
50 mill. kroner (SD)
Utbedre flaskehalser
for tømmertransport,
50 mill. kroner (SD)
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Flere ladestasjoner
for elbil i distriktene,
20 mill. kroner (SD)

Styrke fjellstyrene,
5 mill. kroner (LMD)

Gjenopprette ordningen med kollektivtransport i distriktene
(KID-ordningen), 10 mill.
kroner (SD)

Styrke distriktslandbruket ved å øke støtten til
investeringer uten krav
om økt kapasitet,
300 mill. kroner (LMD)

Frikar dansekompani,
1 mill. kroner, (KUD)
Hundorp 2021 – feiring av 1000-årsmarkering for kristningen
av Norge, 1 mill. kroner
(KUD)

Kva føreslår vi i fylket ditt?

Innføre tilskudd til
språkdeling av klasser
på ungdomstrinnet, til
sammen 10 mill. kroner
(KD)
Opprette tilskudd
til kulturarvskoler
(verneverdige håndverksfag), 5 mill. kroner
(KD)
Styrke pendlerfradraget med 480 mill.
kroner (Skatt)

Nye tilskudd for
etablering av desentraliserte studietilbud
og for å opprettholde
UH-institusjoner med
en desentralisert studiestedstruktur,
til sammen 55 mill.
kroner (KD)
Styrke momskompensasjonsordningen for
frivillige organisasjoner, til sammen 350 mill.
kroner (KUD)

Økte midler til bedriftsintern opplæring
(BIO-midler), 250 mill.
kroner (KMD)
Økte midler til
forskningsprosjekter
i industrien, 30 mill.
kroner (NFD)
Redusere kapitaliseringsrenten i eiendomsskatten for kraftverk
til 3 prosent og fjerne
maksimumsreglene for
eiendomsskatten på
kraftanlegg (Skatt)
Flere studieplasser,
totalt 2000 i UH-sektoren
og 1000 i fagskolene (KD)
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Oppland
ØKNING
KOMMUNENE
ØKNINGTIL
TIL
KOMMUNENE
FRIE MIDLER

Generell
Kompensasjon for
rammeøkning ressurskrevende tjenester

KRISEPAKKE
Økning

3053 Jevnaker
8,9
0,4
9,3
3054 Lunner
8,5
0,4
8,9
3405 Lillehammer
12,7
2,5
15,2
3407 Gjøvik
12,6
2,3
14,9
3431 Dovre
4,1
0,2
4,3
3432 Lesja
1,7
0,1
1,8
3433 Skjåk
2,8
0,1
2,9
3434 Lom
4
0,2
4,2
3435 Vågå
5,4
0,2
5,6
3436 Nord-Fron
7,6
0,3
7,9
3437 Sel
6,5
0,3
6,8
3438 Sør-Fron
7,6
0,2
7,8
3439 Ringebu
6,6
0,2
6,8
3440 Øyer
7,6
0,1
7,7
3441 Gausdal
7,4
0,4
7,8
3442 Østre Toten
9,7
1,8
11,5
3443 Vestre Toten
10,8
1
11,8
3446 Gran
9,6
0,9
10,5
3447 Søndre Land
6
0,7
6,7
3448 Nordre Land
7,4
0,3
7,7
3449 Sør-Aurdal
3,3
0,2
3,5
3450 Etnedal
3,3
0
3,3
3451 Nord-Aurdal
7,8
0,4
8,2
3452 Vestre Slidre
5,7
0,2
5,9
3453 Øystre Slidre
5,5
0
5,5
3454 Vang
1,8
0,1
1,9
Kommunene i Oppland samlet
174,9
13,5
188,4
Innlandet fylkeskommune
Alle tall i millioner kroner. Endring fra regjeringens budsjettforslag for 2021.
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TOTALT

Økning

2,5
3,3
10
10,7
1,1
0,9
0,9
1
1,5
2,3
2,3
1,2
1,7
2
2,3
5,4
4,7
5,1
2,2
2,6
1,4
0,7
2,5
0,9
1,3
0,8
71,3

11,8
12,2
25,2
25,6
5,4
2,7
3,8
5,2
7,1
10,2
9,1
9
8,5
9,7
10,1
16,9
16,5
15,6
8,9
10,3
4,9
4
10,7
6,8
6,8
2,7
259,7
218,3

Kva føreslår vi i fylket ditt?
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OSLO

Etablere en nasjonal gjengenhet mot
organisert kriminalitet
med base på Kripos,
100 mill. kroner (JD)
Praksisplasser i arbeidslivet til ungdom
som faller utenfor
gjennom områdesatsing for Groruddalen,
indre øst og Oslo sør,
38,5 mill. kroner (ASD)
Tilskudd til bygging
av flere pendlerparkeringsplasser, til sammen
30 mill. kroner (SD)
Økt støtte til Trygg
trafikk for arbeid med
trafikksikkerhetsarbeid, 2 mill. kroner (SD)
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Økt satsing på trafikksikkerhetsarbeid for
myke trafikanter,
19 mill. kroner (SD)

Redusere merverdiavgiftens lave sats fra 12
til 6 prosent (transport,
overnatting mv.) (Skatt)

Styrke markedsføringen
av Norge som feriemål,
10 mill. kroner (NFD)

CCS Oslo Fortum
Varme, 30 mill. kroner
for å sikre fremdrift og
beholde kompetanse
i prosjektet, samt økt
statlig garanti på 1,5
mrd. kroner (OED)

Midler til stiftelsen
som skal drifte Den
Gamle Krigsskole,
15 mill. kroner (FD)
Styrke politiet på
steder med områdeløft, til sammen 15 mill.
kroner (JD)
Økte midler til bedriftsintern opplæring
(BIO-midler), 250 mill.
kroner (KMD)

Etablere CO2-fond
for næringstransporten på 500 mill. kroner
(Skatt)
Øke støtten til barneog ungdomstiltak i
større bysamfunn,
3 mill. kroner (BFD)

Styrke momskompensasjonsordningen for
frivillige organisasjoner, til sammen 350 mill.
kroner (KUD)
Redusere matmoms til
svensk nivå, fra 15 til 12
prosent, 2,8 mrd. Kroner
(Skatt)
Styrke jordvernet.
Nasjonal kartlegging
av omregulerte
jordressurser,
1 mill. kroner (LMD)
Styrke pendlerfradraget med 480 mill.
kroner (Skatt)

Kva føreslår vi i fylket ditt?

Oslo
ØKNING TIL KOMMUNEN

ØKNING TIL KOMMUNENE
FRIE MIDLER

Generell
Kompensasjon for
rammeøkning ressurskrevende tjenester

Oslo komm. (kommunemidler)
7,5
30,6
Oslo komm. (fylkesmidler)
Oslo kommune samlet
Alle tall i millioner kroner. Endring fra regjeringens budsjettforslag for 2021.

KRISEPAKKE TOTALT
Økning

38,1

Økning

255,9

294
61,7
355,7
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ROGALAND
© Halvard Bøe

Auka tilskot til breibandsutbygging i
Rogaland, 9,2 mill.
kroner (KMD)
Praksisplassar i arbeidslivet til ungdom
som faller utanfor,
områdesatsing i
Stavanger, Storhaug,
11,5 mill. kroner (ASD)
Planleggingsmidlar til
rv. 502 Eigerøy bru,
5 mill. kroner (SD)
Planlegging av dobbeltspor på Jærbanen,
10 mill. kroner (SD)
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Tilskot til bygging av
fleire pendlarparkeringsplassar, til saman
30 mill. kroner (SD)

Auka køyretøykontroll
for å sikra tryggare
vintervegar, 40 mill.
kroner (SD)

Styrka satsing på
fylkesvegar, 65,8 mill.
kroner til Rogaland
fylkeskommune (KMD)

Auka satsing på trafikktryggleik for mjuke
trafikantar, 19 mill.
kroner (SD)

Meir pengar til rassikring av riksvegar, til
saman 100 mill. kroner (SD)

Styrkje føringstilskotet for å sikre fiske
langs heile kysten,
til saman 15 mill. kroner
(NFD)

Fleire ladestasjonar
for elbil i distrikta, til
saman 20 mill. kroner (SD)
Oppattrette ordninga med kollektivtransport i distrikta
(KID-ordningen), 10 mill.
kroner (SD)

Styrkje jordvernet.
Nasjonal kartlegging
av omregulerte jordressursar, 1 mill. kroner
(LMD)

Styrkje nettolønnsordninga, til saman 693
mill. kroner (NFD)
Opera Rogaland,
0,5 mill. kroner (KUD)
Innføre tilskot til
språkdeling av klassar
på ungdomstrinnet,
til saman 10 mill. kroner
(KD)
Midlar til reduserte
billettprisar ved overgang til klimavenlege
ferjer og båtar,
til saman 200 mill.
kroner (KMD)

Kva føreslår vi i fylket ditt?

Rogaland
AUKE TIL KOMMUNANE

AUKE TIL KOMMUNANE
Generell
rammeauke

FRIE MIDLAR

Kompensasjon for
ressurskrevjande tenester

KRISEPAKKE
Auke

1101 Eigersund
10,2
0,6
10,8
1103 Stavanger
8,6
6,8
15,4
1106 Haugesund
14,8
2,2
17
1108 Sandnes
13,2
3,4
16,6
1111 Sokndal
6,4
0,1
6,5
1112 Lund
5,5
0,2
5,7
1114 Bjerkreim
5,3
0
5,3
1119 Hå
11
1,3
12,3
1120 Klepp
11,3
1,2
12,5
1121 Time
11,2
1,4
12,6
1122 Gjesdal
9,3
0,8
10,1
1124 Sola
13,2
1,2
14,4
1127 Randaberg
10,1
0,7
10,8
1130 Strand
9,8
0,2
10
1133 Hjelmeland
2,1
0
2,1
1134 Suldal
1,8
0,1
1,9
1135 Sauda
7,6
0,2
7,8
1144 Kvitsøy
1,4
0
1,4
1145 Bokn
3,2
0
3,2
1146 Tysvær
9,1
1,2
10,3
1149 Karmøy
18,1
2,5
20,6
1151 Utsira
1,3
0
1,3
1160 Vindafjord
6,9
0,7
7,6
Kommunane i Rogaland samla
191,4
24,8
216,2
Rogaland fylkeskommune
Alle tal i millionar kroner. Endring frå regjeringa sitt budsjettframlegg for 2021.
Redusere låg sats for
meirverdiavgift frå 12
til 6 prosent (transport,
overnatting mv.) (Skatt)
Auka midlar til
forskningsprosjekt
i industrien, 30 mill.
kroner (NFD)

Fleire studieplassar,
totalt 2000 i UH-sektoren
og 1000 i fagskulane (KD)

desentralisert studiestadstruktur, til saman
55 mill. kroner (KD)

Nye tilskot for etablering av desentraliserte studietilbod
og for å oppretthalde
institusjonar med ein

Styrkje momskompensasjonsordninga for frivillige organisasjonar, til
saman 350 mill. kroner
(KUD)

TOTALT

Auke

5,4
53,2
13,3
28,5
1,4
1,3
1,1
6,8
6,9
6,7
4,4
10,2
4,1
4,8
1,2
1,7
2
0,3
0,4
4,3
15
0,2
3,5
176,7

16,2
68,6
30,3
45,1
7,9
7
6,4
19,1
19,4
19,3
14,5
24,6
14,9
14,8
3,3
3,6
9,8
1,7
3,6
14,6
35,6
1,5
11,1
392,9
167,9
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SOGN OG FJORDANE

Auka tilskot til breibandsutbygging i
Vestland, 19,6 mill.
kroner (KMD)
Utvide Vik fengsel,
20 mill. kroner (JD)
Oppstartmidlar til E39
Bogstunnelen-Gaular
grense, 20 mill. kroner
(SD)
KVU på rv.5 HåbakkenSkei, 5 mill. kroner.
Diverse havne- og
farledstiltak, mellom
anna fiskerihavner,
175 mill. kroner (SD)
Stad skipstunnel,
60 mill. kroner (SD)
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Redusere billettprisane
og styrkje rutetilbodet
på kortbanenettet,
50 mill. kroner (SD)

Auka køyretøykontroll
for å sikra tryggare
vintervegar,
40 mill. kroner (SD)

Styrka satsing på
fylkesvegar, 284,5 mill.
kroner til Vestland fylkeskommune (KMD)

Auka satsing på trafikktryggleik for mjuke
trafikantar,
19 mill. kroner (SD)

Meir pengar til rassikring av riksvegar, til saman 100 mill. kroner (SD)

Styrkje føringstilskotet
for å sikre fiske langs
heile kysten, til saman
15 mill. kroner (NFD)

Fleire ladestasjonar
for elbil i distrikta, til
saman 20 mill. kroner (SD)
Oppattrette ordninga med kollektivtransport i distrikta
(KID-ordningen), 10 mill.
kroner (SD)

Styrkje distriktslandbruket ved å auke
støtta til investeringar
utan krav om auka kapasitet, 300 mill. kroner
(LMD)

Styrkje nettolønnsordninga, totalt 693 mill.
kroner (NFD)
Styrkje kondemnerings- og innovasjonslåneordninga, til saman
50 mill. kroner (NFD)
Innføre kondemneringsordning for
offshorefartøy i Noreg
som aktivitetsfremmande tiltak i maritim
sektor, 75 mill. kroner
(NFD)
Innføre ei ordning som
kan forsere ombygging av offshorefartøy
til lavutslippsfartøy,
400 mill. kroner (NFD)

Kva føreslår vi i fylket ditt?

Sogn og Fjordane
AUKE TIL KOMMUNANE

AUKE TIL KOMMUNANE
Generell
rammeauke

FRIE MIDLAR

Kompensasjon for
ressurskrevjande tenester

KRISEPAKKE
Auke

4602 Kinn
5,8
1,3
7,1
4635 Gulen
2,1
1,6
3,7
4636 Solund
1,5
0,1
1,6
4637 Hyllestad
1,7
0,1
1,8
4638 Høyanger
1,8
0,2
2
4639 Vik
1,9
0,3
2,2
4640 Sogndal
3,6
1,1
4,7
4641 Aurland
1,8
3,8
5,6
4642 Lærdal
1,7
0,1
1,8
4643 Årdal
7,5
0,9
8,4
4644 Luster
4,3
0,2
4,5
4645 Askvoll
2
0,4
2,4
4646 Fjaler
3,7
0,3
4
4647 Sunnfjord
5,8
1,5
7,3
4648 Bremanger
1,8
4,2
6
4649 Stad
2,8
0,8
3,6
4650 Gloppen
6,3
0,3
6,6
4651 Stryn
5,8
0,2
6
Komm. i S. og Fjordane samla
61,9
17,4
79,3
Vestland fylkeskommune
Alle tal i millionar kroner. Endring frå regjeringa sitt budsjettframlegg for 2021.
For Hornindal -> Sjå Volda i Møre og Romsdal.

Styrkje marknadsføringa av Noreg som
feriemål, 10 mill. kroner
(NFD)
Tilskot til arkitektkonkurranse, verdsarvsenter i Urnes, 2 mill.
kroner (KLD)
Nytt vitensenter, Vite
meir i Sogndal, 6 mill.
kroner (KD)

Nynorskhuset i Førde,
2 mill. kroner (KUD)
Midlar til reduserte billettprisar ved overgang
til klimavenlege ferjer
og båtar, til saman 200
mill. kroner (KMD)
Redusere låg sats for
meirverdiavgift frå 12
til 6 prosent (transport,
overnatting mv.) (Skatt)

Fleire studieplassar,
totalt 2000 i UH-sektoren
og 1000 i fagskulane (KD)
Nye tilskot for etablering av desentraliserte studietilbod
og for å oppretthalde
institusjonar med ein
desentralisert studiestadstruktur, til saman
55 mill. kroner (KD)

TOTALT

Auke

6,7
1,1
0,5
0,7
1,7
1,2
4,7
0,8
0,9
2,2
2,2
1,4
1,3
8,8
1,7
3,9
2,5
2,8
45,1

13,8
4,8
2,1
2,5
3,7
3,4
9,4
6,4
2,7
10,6
6,7
3,8
5,3
16,1
7,7
7,5
9,1
8,8
124,4
522,4

Styrkje momskompensasjonsordninga for
frivillige organisasjonar, til saman 350 mill.
kroner (KUD)
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SØR-TRØNDELAG
© Istock

Opprette ungdomsenhet, etter modell fra
Eidsvoll og Bergen,
15 mill. kr (JD)

Redusere billettprisene og styrke rutetilbudet på kortbanenettet,
50 mill. kroner (SD)

Mer penger til rassikring av riksveier, til
sammen 100 mill. kroner
(SD)

Styrke føringstilskuddet
for å sikre fiske langs
hele kysten, til sammen
15 mill. kroner (NFD)

Økte midler til bredbåndsutbygging i
Trøndelag, 42,5 mill.
kroner (KMD)

Tilskudd til bygging
av flere pendlerparkeringsplasser, til sammen
30 mill. kroner (SD)

Flere ladestasjoner for
elbil i distriktene,
20 mill. kroner (SD)

Økt satsing på skogbruk i nærings- og
klimasammenheng,
skogsbilveier, tømmerkaier og aktivitetsskapende tiltak, totalt
190 mill. kroner (LMD)

Økt satsing på Trønderbanen for å framskynde elektrifisering
og realisering av to
tog i timen mellom
Melhus og Steinkjer,
40 mill. kroner (SD)
Kryssingsspor for å
sikre bedre regularitet
på Dovrebanen,
50 mill. kroner (SD)
Utbedre flaskehalser
for tømmertransport,
50 mill. kroner (SD)
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Satse på diverse havneog farledstiltak, bl.a
fiskerihavner, 175 mill.
kroner (SD)

Gjenopprette ordningen med kollektivtransport i distriktene
(KID-ordningen),
10 mill. kroner (SD)

Styrke tiltak for å
overføre gods fra vei
til sjø, til sammen 50
mill. kroner (SD)

Økt kjøretøykontroll
for å sikre tryggere
vinterveier, 40 mill.
kroner (SD)

Styrket satsing på
fylkesveier, 103,5 mill.
kroner til Trøndelag
fylkeskommune (KMD)

Økt satsing på trafikksikkerhetsarbeid for
myke trafikanter,
19 mill. kroner (SD)

Øremerkede midler til
Lukas Hospice i Malvik, dag- og døgntilbud for personer med
alvorlig sykdom,
30 mill. kroner (HOD)
Styrke pendlerfradraget med 480 mill.
kroner (Skatt)

Kva føreslår vi i fylket ditt?

Sør-Trøndelag
ØKNING TIL KOMMUNENE

ØKNING TIL KOMMUNENE
FRIE MIDLER

Generell
Kompensasjon for
rammeøkning ressurskrevende tjenester

KRISEPAKKE
Økning

5001 Trondheim
0,1
6,6
6,7
5014 Frøya
4,5
0,2
4,7
5020 Osen
1,5
0
1,5
5021 Oppdal
8,8
0,5
9,3
5022 Rennebu
3
0,1
3,1
5025 Røros
7,1
0,2
7,3
5026 Holtålen
1,8
0,2
2
5027 Midtre Gauldal
5,5
0,4
5,9
5028 Melhus
9,8
2
11,8
5029 Skaun
8,6
0,2
8,8
5031 Malvik
10,1
0,6
10,7
5032 Selbu
4,5
0,2
4,7
5033 Tydal
1,4
0
1,4
5054 Indre Fosen
2
0,8
2,8
5055 Heim
4,7
0,3
5
5056 Hitra
3,4
0,8
4,2
5057 Ørland
4,7
0,6
5,3
5058 Åfjord
1,8
0,4
2,2
5059 Orkland
5,3
0,6
5,9
5061 Rindal
3,7
0,1
3,8
Komm. i Sør-Trøndelag samlet
92,3
14,8
107,1
Trøndelag fylkeskommune
Alle tall i millioner kroner. Endring fra regjeringens budsjettforslag for 2021.
Grensekontrollpakke
på 70 mill. kroner, inkl.
satsing på Tolletaten
(FIN og JD)

Økte midler til bedriftsintern opplæring
(BIO-midler), 250 mill.
kroner (KMD)

Redusere merverdiavgiftens lave sats fra 12
til 6 prosent (transport,
overnatting mv.) (Skatt)

Redusere kapitaliseringsrenten i eiendomsskatten for kraftverk
til 3 prosent og fjerne
maksimumsreglene for
eiendomsskatten på
kraftanlegg (Skatt)

Økte midler til
forskningsprosjekter
i industrien, 30 mill.
kroner (NFD)

Flere studieplasser,
totalt 2000 i UH-sektoren og 1000 i fagskolene (KD)

Styrke politiet på steder med områdeløft, til
sammen 15 mill. kroner (JD)

Nye tilskudd for
etablering av desentraliserte studietilbud

TOTALT

Økning

69,1
2,1
0,5
2,6
1,1
2,1
0,9
2,4
6,1
3,1
5
1
0,4
4,1
2,5
2
4
2
7,1
0,9
119

75,8
6,8
2
11,9
4,2
9,4
2,9
8,3
17,9
11,9
15,7
5,7
1,8
6,9
7,5
6,2
9,3
4,2
13
4,7
226,1
234,1

og for å opprettholde
UH-institusjoner med
en desentralisert
studiestedstruktur, til
sammen 55 mill. kroner
(KD)
Styrke momskompensasjonsordningen for
frivillige organisasjoner, til sammen 350 mill.
kroner (KUD)
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TELEMARK
© Åslaug Sem-Jacobsen

Auka tilskot til breibandsutbygging i
Vestfold og Telemark,
9,0 mill. kroner (KMD)
Oppattrette Kleivgrend fengsel,
13,6 mill. kroner (JD)
Utbetre flaskehalsar
for tømmertransport,
50 mill. kroner (SD)
Styrka satsing på fylkesvegar, 107,6 kroner
til Vestfold og Telemark
fylkeskommune (KMD)
Meir pengar til rassikring av riksvegar,
til saman 100 mill. kroner
(SD)
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Fleire ladestasjonar
for elbil i distrikta,
til saman 20 mill. kroner
(SD)
Oppattrette ordninga
med kollektivtransport i distriktene
(KID-ordningen), 10 mill.
kroner (SD)
Punktet endres til:
Auka køyretøykontroll
for å sikra tryggare
vintervegar,
40 mill. kroner (SD)
Auka satsing på trafikktryggleik for mjuke
trafikantar,
19 mill. kroner (SD)

Støtte til geoparkar,
3 mill. kroner (NFD)
Auka satsing på skogbruk i nærings- og
klimasammenheng,
skogsbilvegar, tømmerkaier og aktivitetsskapande tiltak, totalt
190 mill. kroner (LMD)
Tilskot til Tungtvannskjelleren, 10 mill.
kroner (KLD)
Etablering av Telemark kunstmuseum,
2,5 mill. kroner (KUD)
Teater Ibsen, 3 mill.
kroner (KUD)

Auke tilskotet til Telemarkskanalen,
3 mill. kroner (OED).
Midlar for å planlegge
luftambulanse i Vinje/
Bykle, 10 mill. kroner
(HOD)
Innføre tilskot til
språkdeling av klassar
på ungdomstrinnet,
til saman 10 mill. kroner
(KD)
Redusere kapitaliseringsrenta i eigedomsskatten for kraftverk
til 3 prosent og fjerne
maksimumsreglane
for eigedomsskatten
på kraftanlegg (Skatt)

Kva føreslår vi i fylket ditt?

Telemark
AUKE TIL KOMMUNANE

AUKE TIL KOMMUNANE
Generell
rammeauke

FRIE MIDLAR

Kompensasjon for
ressurskrevjande tenester

KRISEPAKKE
Auke

3806 Porsgrunn
17,1
2,1
19,2
3807 Skien
17,5
4
21,5
3808 Notodden
10
0,9
10,9
3812 Siljan
7,1
0
7,1
3813 Bamble
10,8
0,7
11,5
3814 Kragerø
9,5
0,5
10
3815 Drangedal
2,7
0,1
2,8
3816 Nome
7,7
0,5
8,2
3817 Midt-Telemark
5,3
0,8
6,1
3818 Tinn
5,4
0,3
5,7
3819 Hjartdal
3,6
0
3,6
3820 Seljord
4,8
0
4,8
3821 Kviteseid
3,9
0,1
4
3822 Nissedal
1,6
0,1
1,7
3823 Fyresdal
1,6
0
1,6
3824 Tokke
2
0,2
2,2
3825 Vinje
1,4
0,3
1,7
Kommunane i Telemark samla
112
10,6
122,6
V. og Telem. fylkeskommune
Alle tal i millionar kroner. Endring frå regjeringa sitt budsjettframlegg for 2021.

Redusere låg sats for
meirverdiavgift frå 12
til 6 prosent (transport,
overnatting mv.) (Skatt)

Auka midlar til
forskningsprosjekt
i industrien, 30 mill.
kroner (NFD)

Styrkje pendlarfrådraget med 480 mill.
kroner (Skatt)

Fleire studieplassar,
totalt 2000 i UH-sektoren og 1000 i fagskulane (KD)

Nye tilskot for etablering av desentraliserte studietilbod
og for å oppretthalde
institusjonar med ein
desentralisert studiestadstruktur, til saman
55 mill. kroner (KD)

TOTALT

Auke

12,9
19,6
5
0,9
5,1
3,9
1,7
2,5
4
2,4
0,8
1,2
1
0,7
0,6
1
1,6
64,9

32,1
41,1
15,9
8
16,6
13,9
4,5
10,7
10,1
8,1
4,4
6
5
2,4
2,2
3,2
3,3
187,5
180,8

Styrkje momskompensasjonsordninga for
frivillige organisasjonar, til saman 350 mill.
kroner (KUD)

Auka midlar til bedriftsintern opplæring
(BIO-midlar), 250 mill.
kroner (KMD)
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TROMS
© Ingunn-Merete Hals

Økte midler til bredbåndsutbygging i
Troms og Finnmark,
17,0 mill. kroner (KMD)

Utnytte kapasiteten
bedre ved rettsgenetisk senter i Tromsø,
4 mill. kr. (JD)

Styrke tiltak for å
overføre gods fra vei
til sjø, til sammen 50
mill. kroner (SD)

Styrking av Hæren
med 800 mill. kroner
for mer personell og
raskere oppbygging av
Brigade Nord (FD)

Diverse havne- og farledstiltak, bl.a fiskerihavner, 175 mill. kroner
(SD)

Styrket satsing på
fylkesveier, 212,2 mill.
kroner til Troms og Finnmark fylkeskommune
(KMD)

Styrking av Hæren for
investering i nye helikopter til Hæren med
base på Bardufoss (FD)
Iverksette anskaffelse
av politihelikopter til
Nord-Norge, lokasjon
ikke fastsatt,
30. mill. kr. (JD)
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Økt satsing på havner
(bl.a. fiskerihavner) og
farledstiltak med 175
mill. kroner (SD)
Redusere billettprisene og styrke rutetilbudet på kortbanenettet,
50 mill. kroner (SD)

Mer penger til rassikring av riksveier,
100 mill. kroner (SD)
Flere ladestasjoner for
elbil i distriktene,
20 mill. kroner (SD)

Gjenopprette ordningen med kollektivtransport i distriktene
(KID-ordningen),
10 mill. kroner (SD)
Økt kjøretøykontroll
for å sikre tryggere
vinterveier, til sammen
40 mill. kroner (SD)
Økt satsing på trafikksikkerhetsarbeid for
myke trafikanter,
19 mill. kroner (SD)
Styrke føringstilskuddet for å sikre fiske
langs hele kysten, til
sammen 15 mill. kroner
(NFD)

Kva føreslår vi i fylket ditt?

Styrke tilsynsvirksomheten fiskeri uten å
innføre avgift,
42 mill. kroner. (NFD)

Grensekontrollpakke
på 70 mill. kroner, inkl.
satsing på Tolletaten
(FIN og JD)

Etablere ny støtteordning for automatisering i fiskeindustrien,
30 mill. kroner (NFD)

Redusere kapitaliseringsrenten i eiendomsskatten for
kraftverk til 3 prosent
og fjerne maksimumsreglene for eiendomsskatten på kraftanlegg (Skatt)

Innføre kapitalordning
for fiskeindustri i NordTroms/Finnmark, 100
mill. kroner (NFD)
Satse på næringstiltak
på Svalbard,
5 mill. kroner (NFD)

Økte midler til bedriftsintern opplæring
(BIO-midler), 250 mill.
kroner (KMD)

Styrke markedsføringen av Norge som
feriemål, 10 mill. kroner
(NFD)

Økte midler til
forskningsprosjekter
i industrien, 30 mill.
kroner (NFD)

Støtte til verdens
eldste seilende skonnert, Anna Rogde av
Harstad, 2 mill. kroner
(KUD)

Flere studieplasser,
totalt 2000 i UH-sektoren og 1000 i fagskolene (KD)

Midler til reduserte
billettpriser ved overgang til klimavennlige ferger og båter,
til sammen 200 mill.
kroner (KMD)
Styrke pendlerfradraget med 480 mill.
kroner (Skatt)

Styrke momskompensasjonsordningen for
frivillige organisasjoner, til sammen 350 mill.
kroner (KUD)

Nye tilskudd for
etablering av desentraliserte studietilbud
og for å opprettholde
UH-institusjoner med
en desentralisert
studiestedstruktur, til
sammen 55 mill. kroner
(KD)
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Troms
ØKNING
KOMMUNENE
ØKNINGTIL
TIL
KOMMUNENE
FRIE MIDLER

Generell
Kompensasjon for
rammeøkning ressurskrevende tjenester

KRISEPAKKE
Økning

5401 Tromsø
20,6
4,3
24,9
5402 Harstad
12,9
0,8
13,7
5411 Kvæfjord
5,3
0,2
5,5
5412 Tjeldsund
3,2
0,3
3,5
5413 Ibestad
1,6
0,1
1,7
5414 Gratangen
1,5
0,1
1,6
5415 Lavangen
1,8
0
1,8
5416 Bardu
5
0,2
5,2
5417 Salangen
3,7
1,9
5,6
5418 Målselv
5
0,5
5,5
5419 Sørreisa
6,9
0,2
7,1
5420 Dyrøy
1,7
0
1,7
5421 Senja
3,2
1,5
4,7
5422 Balsfjord
3,2
0,4
3,6
5423 Karlsøy
2,8
0,1
2,9
5424 Lyngen
3,4
5,5
8,9
5425 Storfjord
2,7
0,3
3
5426 Kåfjord
2,6
0,1
2,7
5427 Skjervøy
3,1
0,1
3,2
5428 Nordreisa
5,8
0,3
6,1
5429 Kvænangen
2,4
0,1
2,5
Kommunene i Troms samlet
98,4
17
115,4
Troms og F. fylkeskommune
Alle tall i millioner kroner. Endring fra regjeringens budsjettforslag for 2021.
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TOTALT

Økning

27,2
9,4
1,3
2
0,7
0,6
0,6
1,6
1
2,7
1,4
0,6
6,7
2,4
1,1
1,4
0,9
1
1,4
2
0,8
66,8

52,1
23,1
6,8
5,5
2,4
2,2
2,4
6,8
6,6
8,2
8,5
2,3
11,4
6
4
10,3
3,9
3,7
4,6
8,1
3,3
182,2
369,3

Kva føreslår vi i fylket ditt?
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VEST-AGDER

Økte midler til bredbåndsutbygging i
Agder, 18,6 mill. kroner
(KMD)
Tilskudd til bygging
av flere pendlerparkeringsplasser, 30 mill.
kroner (SD)
Styrket satsing på
fylkesveier, 109,8 mill.
kroner til Agder fylkeskommune (KMD)
Mer penger til rassikring av riksveier,
100 mill. kroner (SD)
Bygge ut ladestasjoner
for elbil i distriktene,
20 mill. kroner (SD)
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Gjenopprette ordningen med kollektivtransport i distriktene
(KID-ordningen),
10 mill. kroner (SD)

Innføre tilskudd til
språkdeling av klasser
på ungdomstrinnet
med tilsammen 10 mill.
kroner (KD)

Økt kjøretøykontroll
for å sikre tryggere
vinterveier, 40 mill.
kroner (SD)

Styrke pendlerfradraget med 480 mill.
kroner (Skatt)

Økt satsing på trafikksikkerhetsarbeid for
myke trafikanter,
19 mill. kroner (SD)
Styrke distriktslandbruket ved å øke
støtten til investeringer uten krav om økt
kapasitet. 300 mill.
kroner (LMD)

Redusere kapitaliseringsrenten i eiendomsskatten for kraftverk
til 3 prosent og fjerne
maksimumsreglene for
eiendomsskatten på
kraftanlegg (Skatt)
Økte midler til bedriftsintern opplæring
(BIO-midler), 250 mill.
kroner (KMD)

Økte midler til
forskningsprosjekter
i industrien, 30 mill.
kroner (NFD)
Redusere merverdiavgiftens lave sats fra 12
til 6 prosent (transport,
overnatting mv.) (Skatt)
Etablere CO2-fond for
næringstransporten
på 500 mill. kroner
(Skatt)
Flere studieplasser,
totalt 2000 i UH-sektoren og 1000 i fagskolene (KD)

Kva føreslår vi i fylket ditt?

Vest-Agder
ØKNING TIL KOMMUNENE

ØKNING TIL KOMMUNENE
FRIE MIDLER

Generell
Kompensasjon for
rammeøkning ressurskrevende tjenester

KRISEPAKKE
Økning

4204 Kristiansand
6,3
3,2
4205 Lindesnes
7
1,1
4206 Farsund
10
0,6
4207 Flekkefjord
9,1
1,3
4223 Vennesla
9,9
0,4
4224 Åseral
1,5
0
4225 Lyngdal
4,7
1
4226 Hægebostad
3,6
0
4227 Kvinesdal
7,5
0,5
4228 Sirdal
1,8
0
Komm. i Vest-Agder samlet
61,4
8,1
Agder fylkeskommune
Alle tall i millioner kroner. Endring fra regjeringens budsjettforslag for 2021.

9,5
8,1
10,6
10,4
10,3
1,5
5,7
3,6
8
1,8
69,5

TOTALT

Økning

39,8
8,9
3,6
3,6
5,4
0,5
4,1
0,8
2,4
1
70,1

49,3
17
14,2
14
15,7
2
9,8
4,4
10,4
2,8
139,6
182,8

Nye tilskudd for
etablering av desentraliserte studietilbud
og for å opprettholde
UH-institusjoner med
en desentralisert
studiestedstruktur, til
sammen 55 mill. kroner
(KD)
Styrke momskompensasjonsordningen for
frivillige organisasjoner, til sammen 350 mill.
kroner (KUD)
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VESTFOLD

Økte midler til bredbåndsutbygging i
Vestfold og Telemark,
9,0 mill. kroner (KMD)

Flere ladestasjoner
for elbil i distriktene,
til sammen 20 mill.
kroner (SD)

Styrket satsing på
fylkesveier, 107,6 mill.
kroner til Vestfold og
Telemark fylkeskommune (KMD)

Gjenopprette ordningen med kollektivtransport i distriktene
(KID-ordningen),
10 mill. kroner (SD)

Mer penger til rassikring av riksveier,
100 mill. kroner (SD)
Økt støtte til Trygg
trafikk for arbeid med
trafikksikkerhetsarbeid, 2 mill. kroner (SD)
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Økt kjøretøykontroll
for å sikre tryggere
vinterveier, til sammen
40 mill. kroner (SD)
Økt satsing på trafikksikkerhetsarbeid for
myke trafikanter,
til sammen 19 mill.
kroner (SD)

Teater Ibsen,
3 mill. kroner (KUD)
Øke støtten til barneog ungdomstiltak i
større bysamfunn,
3 mill. kroner (BFD)
Tilskudd til ikkestatlige flyplasser,
inkl. Torp flyplass,
25 mill. kroner (SD)
Styrke pendlerfradraget med 480 mill.
kroner (Skatt)
Økte midler til bedriftsintern opplæring
(BIO-midler), 250 mill.
kroner (KMD)

Økte midler til
forskningsprosjekter
i industrien, 30 mill.
kroner (NFD)
Redusere merverdiavgiftens lave sats fra 12
til 6 prosent (transport,
overnatting mv.) (Skatt)
Etablere CO2-fond for
næringstransporten
på 500 mill. kroner
(Skatt)
Ansette flere fagutdannede og forbedre
tilbudet i fengslene,
15 mill. kroner (JD)

Kva føreslår vi i fylket ditt?

Vestfold
ØKNING TIL KOMMUNENE

ØKNING TIL KOMMUNENE
FRIE MIDLER

Generell
Kompensasjon for
rammeøkning ressurskrevende tjenester

KRISEPAKKE
Økning

3801 Horten
12,9
2,3
3802 Holmestrand
6,7
1,8
3803 Tønsberg
10,5
2,7
3804 Sandefjord
11,3
3,9
3805 Larvik
9,8
1,7
3811 Færder
7,9
2,3
Kommunene i Vestfold samlet
59,1
14,7
Vestfold og T. fylkeskommune
Alle tall i millioner kroner. Endring fra regjeringens budsjettforslag for 2021.
For Svelvik -> Se Drammen i Buskerud.

Flere studieplasser,
totalt 2000 i UH-sektoren og 1000 i fagskolene (KD)

15,2
8,5
13,2
15,2
11,5
10,2
73,8

TOTALT

Økning

9,7
8,9
20,2
22,8
17,3
10,1
89

24,9
17,4
33,4
38
28,8
20,3
162,8
180,8

Styrke jordvernet.
Nasjonal kartlegging av omregulerte
jordressurser, 1 mill.
kroner (LMD)

Nye tilskudd for
etablering av desentraliserte studietilbud
og for å opprettholde
UH-institusjoner med
en desentralisert
studiestedstruktur, til
sammen 55 mill. kroner
(KD)
Styrke momskompensasjonsordningen for
frivillige organisasjoner, til sammen 350 mill.
kroner (KUD)
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ØSTFOLD
© Eva Elisabeth Koht-Norbye

Økte midler til bredbåndsutbygging i
Viken, 35,2 mill. kroner
(KMD)

Styrket satsing på
fylkesveier, 154,3 mill.
kroner til Viken fylkeskommune (KMD)

Økt kjøretøykontroll
for å sikre tryggere
vinterveier, til sammen
40 mill. kroner (SD)

Grensekontrollpakke
på 70 mill. kroner, inkl.
satsing på Tolletaten
(FIN og JD)

Mer penger til rassikring av riksveier,
til sammen 100 mill.
kroner (SD)

Økt satsing på trafikksikkerhetsarbeid for
myke trafikanter,
19 mill. kroner (SD)

Borg havn,
25 mill. kroner (SD)

Flere ladestasjoner for
elbil i distriktene,
til sammen 20 mill.
kroner (SD)

Økt satsing på skogbruk i nærings- og
klimasammenheng,
skogsbilveier, tømmerkaier og aktivitetsskapende tiltak, totalt
190 mill. kroner (LMD)

Utbedre flaskehalser
for tømmertransport,
50 mill. kroner (SD)
Tilskudd til bygging
av flere pendlerparkeringsplasser,
30 mill. kroner (SD)
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Gjenopprette ordningen med kollektivtransport i distriktene
(KID-ordningen), 10 mill.
kroner (SD)

Øke tilskuddet til Haldenvassdraget,
1,5 mill. kroner (KLD)

Opera Østfold,
2 mill. kroner, (KUD)
Opprette tilskudd til
kulturarvskoler (verneverdige håndverksfag),
5 mill. kroner (KD)
Øke støtten til barneog ungdomstiltak i
større bysamfunn,
3 mill. kroner (BFD)
Styrke pendlerfradraget med 480 mill.
kroner (Skatt)
Økte midler til bedriftsintern opplæring
(BIO-midler), 250 mill.
kroner (KMD)

Kva føreslår vi i fylket ditt?

Østfold
ØKNING TIL KOMMUNENE

ØKNING TIL KOMMUNENE
FRIE MIDLER

Generell
Kompensasjon for
rammeøkning ressurskrevende tjenester

KRISEPAKKE
Økning

3001 Halden
15,9
2,8
18,7
3002 Moss
9,8
2,9
12,7
3003 Sarpsborg
19
2,3
21,3
3004 Fredrikstad
23,5
4,2
27,7
3011 Hvaler
6,3
0,3
6,6
3012 Aremark
3,4
0,1
3,5
3013 Marker
5,9
0,1
6
3014 Indre Østfold
2,5
1,8
4,3
3015 Skiptvet
7,4
0,1
7,5
3016 Rakkestad
9,2
0,1
9,3
3017 Råde
9,1
0,4
9,5
3018 Våler
7,7
0,5
8,2
Kommunene i Østfold samlet
119,7
15,6
135,3
Viken fylkeskommune
Alle tall i millioner kroner. Endring fra regjeringens budsjettforslag for 2021.
For Rømskog -> Se Aurskog-Høland i Akershus.

Økte midler til
forskningsprosjekter
i industrien, 30 mill.
kroner (NFD)

Flere studieplasser,
totalt 2000 i UH-sektoren og 1000 i fagskolene (KD)

Redusere merverdiavgiftens lave sats fra 12
til 6 prosent (transport,
overnatting mv.) (Skatt)

Nye tilskudd for
etablering av desentraliserte studietilbud
og for å opprettholde
UH-institusjoner med
en desentralisert studiestedstruktur,
til sammen 55 mill.
kroner (KD)

Etablere CO2-fond for
næringstransporten
på 500 mill. kroner
(Skatt)

TOTALT

Økning

11,3
17,5
20,7
29
1,7
0,6
1,4
10,8
1,4
3,2
2,7
2,1
102,4

30
30,2
42
56,7
8,3
4,1
7,4
15,1
8,9
12,5
12,2
10,3
237,7
308,7

Styrke momskompensasjonsordningen for
frivillige organisasjoner, til sammen 350 mill.
kroner (KUD)

Redusere matmoms til
svensk nivå, fra 15 til 12
prosent, 2,8 mrd. Kroner
(Skatt)
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DETTE DOKUMENTET VISER PRIORITERINGANE
TIL SENTERPARTIET I ARBEIDET MED
STATSBUDSJETTET FOR 2021.
Vi tek atterhald om eventuelle trykkfeil.
Spørsmål om budsjettet og innhaldet i
dokumentet kan rettast til Senterpartiet
si stortingsgruppe.
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