Dette er saker som er viktige for LO. Støtter partiet LOs holdning om at
man skal:

1. Videreføre dagens sykelønnsordning med full lønn under sykdom fra
dag énav sykeperioden for alle arbeidstakere, uavhengig av
stillingsstørrelse?

Sp vil videreføre dagens sykelønnsordning.

2. Gjeninnføre feriepengetillegget for arbeidsledige og permitterte som en
varigordning?
Ja

3. Gi personer på Arbeidsavklaringspenger (AAP) rett til forlengelse inntil
de erferdig avklart av NAV eller helsevesenet?
Ja

4. Innføre opptjening av tjenestepensjon (OTP) fra første krone fra 1.
januar 2022?
Ja

5. Øke statens bidrag til spleiselaget ved innføring av en ny, mer
rettferdig ogforutsigbar AFP-ordning?

Ja

6. Redusere maksprisen i barnehagene?

Makspris i barnehagen er økt av regjeringen, noe Senterpartiet har

kritisert. Det viktigste på kort sikt er å få innført søskenmoderasjon.
7. Innføre gratis kjernetid i SFO over hele landet?

Sp vil innføre gratis kjernetid i SFO for lavinntektsfamilier.

8. Reversere kuttene i brillestøtte for barn?

Regjeringens kutt i tilskudd til briller for barn, er smålig. Sp ønsker å reversere
dette.

9. Gå imot konkurranseutsetting og privatisering av offentlige
velferdstjenester?

Senterpartiet ønsker ikke økt privatisering innen helse/omsorg og
skolesektoren, og mener en sterk offentlig sektor og sterk

kommuneøkonomi er de viktigste grepene for å sikre dette. Når det

gjelder barnehager, ønsker vi et mangfold, både private og offentlige,

men vi mener det er behov for endringer i finansieringssystemet som
sikrer kommunenes styringsmulighet over lokal barnehagesektor.

Offentlig finansiering skal gå til barnas beste og ikke være gjenstand for

økonomisk spekulasjon. Vi vil avvikle anbudssystemet og
konkurranseutsettingen i barnevernssektoren.

10. Begrense adgangen til å ta ut profitt på velferdstjenester?

Ja, men vi mener også at de som driver mindre, private barnehager må få
ta ut et rimelig overskudd.

11. Avvikle ordningen med nøytral moms for helseforetakene?

Senterpartiet vil avvikle helseforetaksmodellen og ta sykehusene tilbake
til folkevalgt styring og offentlig forvaltning. Vi vil videreføre statlig
eierskap, men overføre dagens regionale ansvar til folkevalgte
sykehusstyrer.

12. Stille krav om at offentlig ansatte som konkurranseutsettes skal få
beholde jobben med minst like gode lønns-, pensjons- og

arbeidsbetingelser?
Ja

13. Opprettholde det statlige eierskapet minst på dagens nivå,

herunder opprettholde dagens eierskap til Statskog, Equinor,
Statnett og Statkraft?
Ja.

14. Stanse salgene av Statskogs eiendommer?

Nei, men vi vil benytte denne salgsprosessen til å styrke grunnlaget for
verdiskapning i norske bygder, gjennom salg til kommuner, lokale
bønder og skogeiere.

15. Gå imot OPS (offentlig-privat samarbeid) ved utbygging av vei,
jernbane, sykehus og andre store infrastrukturutbygginger?

Senterpartiet er svært skeptisk til OPS-løsninger.

16. Gå imot konkurranseutsetting av jernbanestrekninger i Norge?

Sp vil ha en integrert, offentlig jernbanesektor i Norge og vil reversere
oppsplittingen og privatiseringen av jernbanetilbudet i Norge.

17. Stanse frislippet i drosjenæringen?

Ja. Sp krever dessuten at nye aktører underlegges de samme regler som
drosjenæringa, slik at det blir like konkurransevilkår.

18. Øke pendlerfradraget?

Ja, Sp har foreslått dette gjentatte ganger i statsbudsjettet.

19. Innføre Norgesmodellen for et seriøst arbeidsliv, og gjennom dette

sikre at detved alle offentlige innkjøp skal stilles krav blant annet om

bruk av fagarbeidere, lærlinger og ryddige lønns- og arbeidsvilkår?
Ja

20. Utvide solidaransvaret til også å gjelde byggherre?

Ja, fordi det vil ansvarliggjøre byggherre ved utformingen av kontrakter
for det arbeidet byggherre skal ha utføre.

21. Forby innleie som fortrenger faste ansettelser?

Ja, Senterpartiet vil erstatte bemanningsbyråene med vikarbyrå.

22. Fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser?
Ja

23. Gjeninnføre ordningen med kollektiv søksmålsrett?
Ja

24. Forenkle dokumentasjonskravene for allmenngjøring?
Ja

25. Fjerne muligheten til å organisere seg bort fra arbeidsgiveransvaret?
Ja

26. Få lønnstyveri inn i straffeloven?
Ja

27. Sørge for at arbeidstakere som lures eller presses til å opptre
somselvstendige oppdragstakere også får beskyttelse av
loven?

Hvis det kan dokumenteres at du bli lurt eller presset mot din
vilje, er dette selvsagt ulovlig.

28. Øke fagforeningsfradraget til minst det dobbelte?

Sp vil øke fagforeningsfradraget, men har ikke gått inn for dobling. I
2021-budsjettet foreslo vi å øke fradraget til 4700 kroner.

29. Styrke retten til heltid og større stillinger i arbeidsmiljøloven?
Ja.

30. Sikre at bare fagforeninger med innstillingsrett kan inngå avtale om de
mestavvikende arbeidstidsordningene?

Nei det må være Arbeidstilsynet jamfør aml §10-3 som kan samtykke i
de mest avvikende arbeidstidsordningene.

31. Forsvare søndagen som en annerledes dag ved å gå imot økt
omfang av søndagsåpne butikker?
Ja

32. Garantere læreplass til alle unge som velger fag- eller yrkesopplæring?

Sp har en rekke offensive tiltak for å øke antallet lærerplasser. Vi mener
det er en bedre strategi enn å utstede garantier uten å ha virkemidlene
på plass.

33. Jobbe med partene for å etablere en reell rett til etter- og

videreutdanning, blant annet gjennom å opprette et kompetansefond
som skal finansiere tiltaki regi av arbeidslivet?

Ja

34. Gå imot etableringen av nye privatskoler som undergraver fellesskolen?
Sp vil beholde dagens godkjenningsgrunnlag for statsstøtte til

privatskoler som tilbyr alternativ pedagogikk eller bygger på et annet
livssyn, men vil stramme inn når det gjelder godkjenning av private
profilskoler.

35. Gjennomføre en tannhelsereform som sikrer billigere
tannhelsetjenester?

Det viktigste for Sp i denne sammenhengen er å styrke ordningen hvor
særskilte grupper får støtte til tannbehandling etter folketrygdloven.
36. Innføre gratis tannbehandling for unge opp til 21 år?

Senterpartiet ønsker å styrke norsk tannhelse og utjevne sosial ulikhet i

tannhelse gjennom å hjelpe dem som trenger det mest. Vi tror dette er en
bedre modell enn å gjøre denne typen grep.

37. Gå imot økte egenandeler i helsevesenet?

Ja, Sp er tilhenger av lave egenandeler i helsevesenet.

38. Øke formueskatten, slik at de som har mest bidrar mer?

Nei. Sp vil opprettholde dagen formueskatt og øke bunnfradraget i
formueskatten.

39. Iverksette tiltak for at lederlønningene i statlige etater og

virksomheter, ogselskaper der staten er majoritetseier, ikke skal øke
mer enn den generelle lønnsveksten?

Sp er svært skeptisk til det store gapet mellom denne typen

lederlønninger og den lønn som vanlige folk har, og vil følge opp det
med konkrete tiltak.

40. Sikre et mer progressivt skattesystem som innebærer at de med midlere
og lavere inntekter skal betale mindre skatt, mens de som tjener mer

skal betale mer?

Ja, dette er i all hovedsak i samsvar med vår skatteprofil. Men vi minner

om at også avgiftsnivået er en viktig del av bildet – og mener også at
det svært viktig å stanse avgiftsøkninger som rammer urettferdig.

41. Støtte en tillitsreform i offentlig sektor som sikrer de ansatte økt faglig
frihetog mindre måling og testing?

Ja, Sp har gått i bresjen for dette gjennom flere år.

42. Stoppe de årlige budsjettkuttene i driftsutgiftene til statlige
virksomheter, de såkalte ABE-kuttene?

Senterpartiet mener flate kutt er uhensiktsmessig. Men det er ikke
urimelig å satse på at også offentlige virksomheter henter ut
effektiviseringsgevinster. Disse bør imidlertid gå til bedre

tjenesteproduksjon, og ikke til lavere skatt for de som har mest fra før.

43. Styrke kommuneøkonomien ved å øke kommunenes frie inntekter?

Ja – Sp fremmer årlig forslag om store økninger til kommunesektoren –
og vi er særlig opptatt av å øke frie inntekter.

44. Øke kulturens andel av statsbudsjettet til 1 prosent?

Ja, vi støtter denne målsettingen og understreker dessuten at vi i den
forbindelse ønsker å styrke kulturlivet i lokalsamfunnet.

45. Utarbeide en konkret plan for å nå målet om å redusere
klimagassutslippene med minst 55 prosent innen 2030.

Senterpartiet har i likhet med stortingsflertallet gått inn for å redusere
klimagassutslipp med 50–55 % innen 2030.

46. Legge til rette for et hjemmemarked på havvind som er ambisiøst

nok til atNorge kan ta en ledende posisjon innen flytende vindkraft?
Ja, Sp vil støtte norsk havvind slik at bransjen kan ta en ledende

posisjon internasjonalt. Vi ønsker en fullstendig verdikjede og også
tilrettelegge for norsk eierskap.

47. Samarbeide med arbeidslivets parter om en konkret plan for å styrke
norskeksport fra fastlandet med minst 50 prosent?

Ja, vi ønsker at staten skal spille en aktiv rolle for å få opp eksporten

fra næringslivet på fastlandet. Vi har ikke tatt stilling til målsettingen
om 50 prosent.

48. Hente ut potensialet i en industriell satsing på karbonfangst- og lagring
ved årealisere to fangstanlegg som kan styrke verdikjeden for utvikling
av CCS og dermed utvikle ny fangstteknologi i flere industrisektorer?
Ja, Sp har gått inn for statlig finansiering til anlegget i Brevik og har
programfestet et mål om to norske anlegg innen 2025.

49. Styrke statens rolle i å utvikle nye næringer og skape
lønnsomme ogbærekraftige arbeidsplasser?

Ja, Senterpartiet er ikke redd for at staten skal føre en aktiv

næringspolitikk. Men det er heller ikke noe mål i seg selv at

staten skal eie og drive bedrifter. Den viktigste rollen staten
spiller, er som en god tilrettelegger for private
næringsdrivende.

50. Sørge for at ringvirkningene av industriell foredling av naturressursene
kommer lokalsamfunn til gode gjennom å sikre tilgang på lokal
kompetanse og bosetting?

Definitivt – dette er helt avgjørende for Senterpartiet. Og vi legger stor
vekt på grunntenkningen om at når lokalsamfunnet avsetter

arealer/naturressurser til næringsvirksomhet, har de også et

rettmessig krav på en andel av overskuddet fra denne virksomheten.

51. Føre en aktiv letevirksomhet slik at drivverdige mineraler og

energiressurser kan oppdages, utvikles og settes i produksjon?

Ja, Sp vil føre en aktiv politikk for å utnytte naturgitte ressurser på en
måte som styrker norsk næringsliv. Men vi ser også at i spørsmål om
arealdisponeringer til slik næringsvirksomhet, er det mange hensyns
som må veies opp mot hverandre.

52. Videreføre EØS-avtalen som grunnlag for Norges

økonomiske oghandelsmessige forbindelse til EU-området?
Sp vil vil erstatte EØS-avtalen med handels- og

samarbeidsavtaler som ivaretar norske interesser –

inkludert handelsinteresser - på en bedre måte enn EØSavtalen gjør. Dette er ikke minst viktig for at vi skal sikre

tryggheten i det norske arbeidsmarkedet og stanse sosial
dumping.

53. Gå imot begrensninger i retten til kollektive kampmidler, det

kollektive forhandlingssystemet og retten til nasjonal lønnsdannelse i
internasjonale avtaler Norge er tilsluttet, og aktivt bruke

reservasjonsmuligheten i EØS når EU-direktiver innskrenker nasjonale

virkemidler mot sosial dumping eller reduserer faglige rettigheter eller
velferdsordninger?

Ja, Sp står vakt om den norske modellen – og vil kjempe for den også
internasjonalt. Vi ønsker å bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen

aktivt slik at Norge reserverer seg mot direktiver og forordninger som

truer grunnleggende norske interesser eller hensynet til folks trygghet
for arbeid, helse, miljø og sikkerhet. Vi avviser også å inkludere i

EØS-avtalen regelverk som ikke er EØS-relevant eller som er i strid

med Grunnloven. Vi ønsker kontrollert arbeidsinnvandring til Norge

og er vil bruke sikkerhetsklausulen i EØS-avtalen (art. 112) dersom fri
flyt av arbeidskraft i EØS truer det norske arbeidsmarkedet.

54. Sikre at ILOs kjernekonvensjoner tas inn i Menneskerettighetsloven
og ved konflikt går foran annen lovgivning?
Ja

