Senterpartiet vil
Etablere et grønt statlig
investeringsselskap på minst 10
milliarder kroner for investeringer i
norske bedrifter.
Sikre kompetanseutvikling for
industriarbeidere og bedre
rammebetingelsene for industrien.
Bedre økonomien ved å tette
inntektsgapet mellom jordbruket og
andre næringer innen 2026.
Redusere merverdiavgiften (mva) for
å tilrettelegge for mer reparasjon,
gjenbruk og gjenvinning.
Innføre et rimelig, nasjonalt
kollektivmånedskort for barn og unge
under 25 år, og studenter til fylte 30
år.
Starte bygging av fellesprosjektet
E16/Ringeriksbanen i 2022 og
ferdigstille E16 med Eggemoen –
Nymoen.
Realisere ny E134 fra Dagslett i Lier til
E18 og med Viker-alterntivet.
Realise ny Konnerudnedføring –
Skogkantalternativet.
Arbeide for ny Svelvikvei finansiert
over statsbudsjettet.
Ha to tog i timen mellom Kongsberg
– Oslo.
Prioritere Hallingdalsløysinga med
Vegpakke Hallingdal og satsing på
funksjonsdelinga Rv7/Rv52 mot vestog nordvest-landet.
Etablere ny avkjøring fra Rv350 til
Fv287 Sigdal.
Sikre persontogtrafikk på
Randsfjordbanen, med stopp på
Skotselv, Åmot, Geithus og Vikersund.

Ha fiber til alle husstander! Det
offentlige har leveringsplikt.
Beholde 4 tingretter i Buskerud med
egne sorenskrivere.
Ha Buskerud som eget politidistrikt
med felles operasjonssentral for
politi, brann og helse i Drammen.
Gjenåpne lensmannskontor med
forebyggende enhet og et
desentralisert etterforskningsmiljø i
kommuner hvor kommunestyret
vedtar det.
Styrke Heimevernet, gjenopprette
Sjøheimevernet og legge til rette for
økt militær aktivitet på Heistadmoen.
Bedre beredskapen innen
smittevernutstyr og bygge opp
kapasitet innen vaksineproduksjon.
Sikre Kongsberg og Ringerike
sykehus som selvstendige,
fullverdige lokalsykehus med stedlig
ledelse, og videreutvikle sjukestugu
på Ål.
At tannlegebehandling skal inngå i
egenandelsordningen.
Sikre åpne statlige NAV-kontorer med
stedlig ledelse og myndighet i
kommuner hvor kommunestyret
vedtar det.
Styrke universitetstilbudet på
Kongsberg, Hønefoss og i Drammen,
og videreutvikle desentralisert
universitets- og fagskoletilbud i fylket.
EØS-avtalen skal erstattes med
handelsavtaler.
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Trygghet og beredskap
Trygghet i hverdagen må tas på alvor. Politi,
ambulanse og brannvesen skal være til stede når
du trenger dem. Vi vil sikre lokal beredskap med
korte avstander og lovfestet responstid. Politiet
må bli mer tilgjengelig, kjenne sine lokalsamfunn
og jobbe mer forebyggende.

Med 1,2 millioner mennesker over et område
fra Halden til Hardangervidda er Viken et
altfor stort fylke. Avgjørelser tas best i
nærheten av dem det gjelder, av folkevalgte
med lokalkunnskap og lokalt engasjement.
Med Viken vil folkestyret svekkes og
tjenestene sentraliseres.

Koronapandemien har vist at vi trenger en
tryggere matberedskap. I dag er vi for avhengige
av import, både av basismat, fôr og arbeidskraft.
Tilgang på mat er en forutsetning for en trygg
hverdag. Senterpartiet mener
selvforsyningsgraden, basert på norske
ressurser, må økes til 50% innen 2026. Dette av
hensyn til vår egen matsikkerhet og internasjonal
solidaritet.

Senterpartiets alternativ er Buskerud. Vi skal
oppløse Viken og utvikle et sterkt Buskerud
fylke. Slik sikrer vi en desentralisert
skolestruktur innen videregående opplæring,
tannklinikker i hver kommune og at vi ruster
opp fylkesveiene over hele fylket med svart
asfalt, ti tonn akseltrykk og ingen
telerestriksjoner. Fylkene skal gis mer makt
og myndighet: Helseforetaksmodellen må
skrotes og folkevalgte representanter fra
Buskerud fylkesting skal inn i styrene for de
enkelte sykehus.

Målet med forsvars- og sikkerhetspolitikken er å
trygge norsk territorium og sikre nasjonale
interesser. Senterpartiet vil ha et folkeforsvar som
er til stede i hele landet.

Klima og miljø

Kommuneøkonomien
må styrkes

Klimaendringene er vår tids største utfordring, og
skal vi oppfylle målene i Parisavtalen, må vi gjøre
grep nå! Senterpartiet står for en praktisk og
jordnær klima- og miljøpolitikk som kutter
klimagassutslipp, skaper arbeidsplasser og øker
verdiskapningen - tilpasset by og bygd.

Senterpartiet er garantisten for dagens
kommunestruktur i Buskerud. Skal
kommunene kunne løse de største
velferdsoppgavene, trenger de en bedre
økonomi. Det er de folkevalgte som har
ansvaret for å gi innbyggerne trygghet i alle
livets faser. Kommunene må kunne gi gode
velferdstjenester, med ideelle organisasjoner
og frivillig sektor som viktig supplement.

Vi må redusere vårt materielle forbruk ved å
kjøpe mindre, gjenbruke og vedlikeholde mer.
Dette er god økonomi og god økologi. Bruk av
fossile energikilder, olje, kull og gass, må
reduseres og erstattes. Vi må satse på de
fornybare naturressursene, som sol, hav, jord og
skog. Senterpartiet vil bruke avgifter for å gjøre
det dyrere å forurense og gi økonomiske støtte
for å bidra til bedre lønnsomhet i produksjon og
foredling av de fornybare alternativene.

Kommunale avgifter bør holdes lave.
Øremerket finansering fra staten er
nødvendig for å ivareta nye og særlig
krevende oppgaver. Senterpartiet ønsker tillit
og ansvar til ansatte i førstelinja og mindre
kontroll og målstyring for å redusere
byråkrati og frigjøre ressurser til
tjenesteproduksjon.

685 truede arter på Norsk rødliste (2015) er
avhengige av tradisjonell bruk av naturen med
slått og beite. Derfor vil vi prioritere utmarksbeite
slik at vi kan styrke både det biologiske
mangfoldet og øke muligheten for å bli mer
selvforsynt med mat.
Følg oss på Facebook
@BuskerudSenterparti
www.sp.no/buskerud

Senterpartiet er garantisten for at
kraftkommuner får beholde sine rettmessige
inntekter etter å ha stilt sine naturressurser til
disposisjon.

Næringsliv for full
sysselsetting
.

Næringsnøytraliteten må avskaffes. Senterpartiet
står for nasjonalt eierskap og en aktiv, statlig
næringspolitikk. Naturressursene våre må i større
grad foredles i Norge før de eksporteres. Dette vil
skape flere arbeidsplasser og øke inntektene
lokalt. Vi vil tilrettelegge for innovasjon og nye
teknologiske løsninger, samt sikre bedre
rammebetingelser og gjenkjøpsavtaler for
industrien.
Stortinget må styre arbeidsmarkedet slik at
etterspørselen etter arbeidsfolk som bor i Norge
er større enn tilbudet. Uten en slik ambisiøs
politikk vil ikke kampen mot arbeidsledigheten
og for full sysselsetting lykkes. Senterpartiet vil
ha kontrollert arbeidsinnvandring fra land utenfor
Norden. Arbeidskontrakt med norske lønns- og
arbeidsvilkår, samt fast bosted, er viktige kriterier
for å få arbeidstillatelse.
Senterpartiet vil styrke trepartssamarbeidet, ha
sterke fagorganisasjoner og sikre gode
rammevilkår for selvstendig næringsdrivende. Et
velorganisert arbeidsliv er en forutsetningen for
et trygt familieliv.

Tjenester nær folk i hele
Buskerud
Livet leves lokalt. Folk må på fritt grunnlag ha
mulighet til å velge hvor de vil bo. Folkevalgte på
Stortinget må legge til rette for arbeidsplasser,
skoler, barnehager, eldreomsorg, helse- og
kulturtilbud i små og store kommuner i hele
Norge.
Gode, offentlige tjenester nær folk gir trygghet i
hverdagen. Stadig flere tjenester blir digitalisert
og offentlige etater fjerner seg fra sitt eget
publikum. Offentlige kontorer kan ikke erstattes
av digitale løsninger alene, men skal være
tilgjengelige og åpne for publikum.
Sentraliseringen av tjenester, makt og bosetting
har gitt økte sosiale og økonomiske forskjeller og
bidratt til mer utenforskap. Senterpartiets
alternativ er å desentralisere. Vi skal spre makt
og innflytelse, ha tjenester som gir trygghet for
folk i hele Buskerud og fremme livskraftige
lokalsamfunn i by og bygd.

