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Vil partiet jobbe for å få til
programmer/tiltak/incentiver som gir
teknologi- og kompetanseoverføring
mellom næringer?

Ja, vi har blant
annet foreslått
programmer for
dette i inneværende
periode.

Ja

Vi har i regjering
styrket
klyngeprogram
mene, støttet
etableringen av
Sørlandslaben
og bidratt i
arbeidet med
Toppindustrisen
teret.

Ja

Ja

Ja, vi vil satse på
forskning,
utvikling og ny
teknologi for å
styrke innovasjonsevne,
vekstmuligheter
og konkurransekraft.

Ja

Ja

Vil partiet fremme/støtte forslag om
at offentlig innkjøpspolitikk skal ha
som krav å redusere
klimautslipp/miljøbelastning?

Vi mener offentlige
innkjøp bør bidra til
innovasjon og
klima- og
miljøvennlige
løsninger.

Ikke sikker,
vet ikke

Statlige,
fylkeskommunal
e og kommunale
myndigheter og
offentligrettslige
organer skal
innrette sin
anskaffelsesprak
sis slik at den
bidrar til å
redusere
skadelig
miljøpåvirkning,
og fremme
klimavennlige
løsninger der
dette er
relevant. Det er
ordlyden i nylig
vedtatt
anskaffelseslov,
foreslått av
Høyre i
regjering.

Ja

Ja

Ja, Senterpartiet
er opptatt av at
det offentlige i
sine innkjøp tar
samfunnsansvar
på mange ulike
områder,
deriblant klimaog miljø.
Ja

Ja

Ja

Vil partiet vedta endringer i
skattepolitikken som stimulerer til
investeringer i bio- og
sirkulærøkonomi?

Nei, vi ønsker å
stimulere bio- og
sirkulærøkonomi,
men har ikke planer
om å gjøre dette
gjennom
skattesystemet. Vi
har derimot andre
forslag, både i form
av støtteordninger
og reguleringer.

Ikke sikker,
vet ikke

Ja, Høyres mål
er å skape grønn
vekst som er
bærekraftig og
lønnsom, som
reduserer
klimagassutslipp
og bruker
ressursene mer
effektivt. Som en
del av
oppfølgingen av
skattereformen
vil skatten for
bedrifter og
personer
reduseres i
statsbudsjettet
for 2018, for å
sikre omstilling,
vekst og nye
arbeidsplasser.

Ja

Ja

Ja, Senterpartiet
ønsker en
kraftfull satsing
på
bioøkonomien.
Vi har bl.a.
foreslått et
investeringsfond
for disse
næringene.

Ja

Ja

Vil partiet fremme/støtte forslag om
en innkjøpspolitikk som stimulerer til
innovasjon og styrking av norske IKTmiljøer?

Ja, vi vil bruke det
offentliges
innkjøpsmakt
målrettet for å
utvikle gode
hjemmemarkeder
for strategisk
viktige næringer
innenfor
handlingsrommet i
EØS-avtalen

Ja

Høyre er opptatt
av å bruke
konkurranseutse
tting, private
aktører og
markedsløsning
er også knyttet
til IKT-utvikling
i offentlig
sektor. At en
offentlig
oppdragsgiver
kan stille krav til
innovasjon i sine
anskaffelser,
fremgår for
øvrig også av
nylig vedtatt ny
anskaffelseslov.

Ja

Ja

Ja, Senterpartiet
er opptatt av at
det offentlige i
sine innkjøp tar
samfunnsansvar,
deriblant på
innovasjon.
Norge er
avhengig av en
sterk IKT-sektor.

Ja

Ja

Vil partiet sikre økte investeringer i
sykehusene når det gjelder bygg og
utstyr?

Ja

Ja

Høyre har i
regjering gitt
sykehusene
større
fleksibilitet til å
bruke nytt
medisinskteknisk utstyr og
bygninger ved at
de skal kunne
inngå leieavtaler
på inntil 100
millioner. Dette
gir sykehusene
mulighet til å
utnytte
kapasiteten og
ressursene
bedre. Høyre vil
fortsette med å
styrke
investeringene i
bygg og utstyr,
blant annet
gjennom å
styrke
sykehusøkonomi
en.

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Utdanning og forskning
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Vil partiet sikre at ordninger for
kompetanseløft også omfatter høyt
utdannede?

Ja, Ap går til valg
på en
kompetansereform
for hele
arbeidslivet, som
også omfatter høyt
utdannede.

Ja

Ja, i programammet vårt har
vi flere tiltak for
dette, f.eks.:
Legge til rette
for bedre
kompetanse- og
karriereutvikling
for
arbeidstagere
gjennom hele
yrkesløpet og
spesielt se på
muligheter for
økt
kompetansebygg
ing for seniorer.
Styrke
videreutdannels
esprogrammer
rettet mot
bransjer i en
omstillingsfase.
Bygge ut og
gjennomføre en
nasjonal strategi
for
kompetanseløft i
arbeidslivet i
samarbeid med
partene.
Vurdere en
ordning med
KompetanseFun
n etter modell
fra SkatteFunn,
hvor bedriftene
får kompensert
for utgifter til
kompetansehevi
ng.

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Vil partiet fremme/støtte forslag som
sikrer lærere rett og plikt til faglig
videreutvikling?

Ap vil fortsette
opptrappingen av
etter- og
videreutdanning,
og tilrettelegge for
bedre karriereveier
og
kompetanseutviklin
g for lærere i
skolen.

Ja

Vi vil fortsette
storsatsingen vi
har igangsatt for
videreutdanning
av lærere. Vi har
i denne
regjeringsperiod
en tredoblet
denne satsingen.

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Vil partiet fremme/støtte forslag om
at studiestøtten skal utgjøre 1,5 G?

Ap vil bedre
studentøkonomien
ved å fullføre
opptrappingen til
11. måneders
studiestøtte og i
tillegg bygge 3000
studentboliger
årlig.

Ja

Nei. Vi vil
innføre 11
måneders
studiestøtte
frem mot 2020
og heve
inntektstaket for
omgjøring av
studielån til
stipend.

Ja

Ikke sikker/vet
ikke

Ja

Ja

Ja

Vil partiet sikre at høyere utdanning
fortsatt skal være gratis ved offentlige
universiteter og høyskoler?

Ja, Ap har
programfestet at
høyere utdanning
skal være uten
studieavgifter.

Ja

Ja,
gratisprinsippet
står fast.

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Vil partiet fremme/støtte forslag for å
sikre at næringslivets andel av
forskning og utvikling tilsvarer 2%
BNP innen 2030?

Ja, Ap vil
videreføre 3 % målet i
forskningspolitikke
n, og ha som
ambisjon at
næringslivets
utførte forskning og
utvikling utgjør 2 %
av BNP innen
2030.

Ja

Ja, vi vil styrke
innsatsen for å
øke
næringsrettet
forskning og
vårt mål er at de
totale
forskningsinvest
eringene skal
utgjøre 3
prosent av BNP
innen 2030,
hvorav
næringslivets
andel skal være
2 prosent.

Ja

Ja

Ja

SV vil bidra til
å øke den
samlede
norske
forskningsinns
atsen som
andel av
brutto
nasjonalprodu
kt til det
samme som
andre
industriland
på sikt.

Ja

Vil partiet fremme/støtte forslag om
incentiver til universiteter og
høyskoler for å sikre kvaliteten i
masterutdanningene?

Ja, Ap vil belønne
god utdanning og
bla. innføre et
nasjonalt
meritteringssystem
som stimulerer og
fremdyrker god
utdanningskvalitet,
og styrke kontakten
mellom
utdanningene og
arbeidslivet.

Ja

Vil partiet fremme/støtte forslag om
et kraftig bygnings- og utstyrsløft for
universiteter og høyskoler?

Ja, flere nybygg og
god infrastruktur er
sentralt for gode
utdannings- og
forskningsmiljøer.
Ap har prioritert
bygg og
infrastruktur i våre
alternative
budsjetter, og vi vil
også legge fram en
prioriteringsliste
som del av
langtidsplanen.
Ja, vi har fremmet
flere forslag i
stortingsperioden,
og vil bla. styrke
NOKUT og gjøre
det lettere å få
tilpasset
utenlandsk
kompetanse til
norske krav.

Ja

Vil partiet støtte/fremme forslag om
et bedre system for å vurdere
utenlandsk utdanning og hjelpe
innvandrere videre mot en utdanning
godkjent i Norge?

Ja

Ja. Stortinget
har nettopp
behandlet
regjeringens
stortingsmeldin
g om kvalitet i
høyere
utdanning. Vi vil
følge opp de
tiltakene slik at
vi styrker
kvaliteten i
høyere
utdanning,
herunder på
masterutdannin
gene.
Vi vil følge opp
målsettingene i
langtidsplanen
for forskning og
høyere
utdanning. Vi
har også bevilget
betydelige
midler til dette i
denne perioden.

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Dette vil vi
vurdere
nærmere på et
senere
tidspunkt.

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja, vi vil også
følge opp de
tiltakene som
allerede er
igangsatt.

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja
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Vil partiet fremme/støtte
forslag om å utrede/gi
selvstendig næringsdrivende
og freelancere bedre
rettigheter ved sykdom,
uførhet, pensjon?

Ja. Ap har i
partiprogrammet vedtatt å
utrede bedre sosiale
ordninger for selvstendig
næringsdrivende.

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja, ved sykdom og
pensjonsopptjening.

Ja

Ja

Vi partiet fremme/støtte
forslag om å styrke
varslervernet i norsk
arbeidsliv, herunder bedre
vilkårene og kulturen for
ytringsfrihet i offentlig sektor?

Ja, slike forslag er fremmet
i inneværende periode, og
vil bli fulgt opp

Ja

Ja (Høyre har i
regjering satt ned
utvalg og fremmet
sak for Stortinget)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Vil partiet gå inn for å lovfeste
permitteringsordningen?

Ap har i perioden foreslått å
forbedre
permitteringsordningen.
Permittering er i mindre
grad regulert av lovverket,
men forankret i avtaler
mellom arbeidslivets parter.
Tilgangen til dagpenger er
regulert i Folketrygdlovens
paragraf 4-7 og gjennom
forskrift om dagpenger
under arbeidsløshet
(kapittel seks). I tillegg er
permitteringslønn regulert
gjennom en helt egen lov.
Den åpner riktignok for at
bestemmelsene kan fravikes
gjennom tariffavtaler. Ap
har ingen planer om å endre
dette.

Ja, vi vil lovfeste
regler som regulerer
permitteringsadgang.

Dette har ikke Høyre
tatt stilling til.

Nei

Nei

Nei

Ja

Ja

Vil partiet fremme/støtte
forslag om å fullføre
gjennomføringen av
pensjonsreformen i offentlig
sektor?

Ja. Nåværende regjering
har håndtert denne saken
på en dårlig måte.

Nei, FrP mener at
reformen
tilsidesetter
pensjonistenes
rettigheter

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Vil partiet fremme/støtte
forslag som endrer
arbeidstidsbestemmelsene for
personer i særlig uavhengig
stilling?

Nei.

Ja

Høyre ønsker å ta
med partene i
arbeidslivet i et
videre arbeid for å
finne gode løsninger
for ledende og særlig
uavhengig stillinger.
Arbeidet i
partssammensatte
gruppen er i gang,
og det har vært
møter med partene.
Arbeidet i gruppene
fortsetter utover i
2017. Høyre
avventer eventuelle
forslag fra arbeidet
mellom partene i
arbeidslivet.

Dette har vi
ikke diskutert i
partiet nylig.

Nei

Nei

Ja

Ja

Vil partiet fremme/støtte
forslag om selvstendig
opptjeningsrett til
foreldrepenger for far?

Ingen konkrete planer, men
har programfestet at
vi vil gi fedre og mødre
større muligheter til likestilt
foreldreskap. Dessuten
gå gjennom forholdene for
selvstendig
næringsdrivende og andre
som ikke er i et fast
ansettelsesforhold, med
sikte på å gjøre det enklere
å kombinere barn og
familieliv med å drive egen
virksomhet.

Ja

Høyre mener begge
foreldre skal ha
selvstendig
opptjeningsrett til
foreldrepermisjon,
og vil fjerne kravet
om at fedre må gi en
skriftlig begrunnelse
for hvorfor de skal ta
ut permisjon av
felleskvoten.

Ja

Ja

Senterpartiet vil gi fedre
selvstendig opptjeningsrett når
det gjelder foreldrepermisjon og
pappapermisjon/fedrekvote.

Ja

Ja

Vil partiet fremme forslag om
at en større del av
foreldrepengeperioden deles
likt mellom mor og far?

Ja. Ap har programfestet å
øke fedrekvoten til minst 14
uker, og sørge for en
tredeling av
permisjonstiden.

Nei, dette bør være
opp til hver familie å
bestemme.

Høyre vil at dagens
fordeling av
permisjonstiden
videreføres.

Ja, KrF vil ha
kvoter på 14
uker, men vi
utvider total
foreldreperm.
med 4 uker, så
det reduserer
ikke
fleksibiliteten
for familiene.

Ja

Senterpartiet vil jobbe for at
foreldrepermisjonen tredeles
med 1/3 til hver av foreldrene –
og den siste tredjedelen
til valgfri fordeling mellom dem.
14 ukers
fedrekvote/pappapermisjon
gjeninnføres, som et steg på
veien til tredelt permisjon.

Ja

Ja

Vil partiet gå inn for tiltak som
kan trygge den norske
samarbeidsmodellen mellom
partene i arbeidslivet og
myndighetene?

Vil partiet fortsette et
forpliktende samarbeid med
partene i arbeidslivet om
grunnleggende
velferdsordninger som
sykelønnsordningen og
eventuelle endringer i denne?
Vil partiet ta aktive grep for å
bedre tillitsforholdet mellom
ledelse og ansatte i de statlige
helseforetakene?

Ja, alltid! Vi vil blant annet
utforme en ny
handlingsplan med tiltak
for et seriøst og organisert
arbeidsliv og mot sosial
dumping,
arbeidslivskriminalitet
og svart arbeid. Vi vil
gjenopprette balansen i
trepartssamarbeidet og
styrke organisasjonsgraden
i norsk arbeidsliv. Se også
vårt forslag i Stortinget til
handlingsplan for et seriøst
og organisert arbeidsliv
Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Sentralt for et velfungerende
trepartssamarbeid er høy
organisasjonsgrad. Senterpartiet
vil blant annet øke
fagforeningsfradraget.

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja. Senterpartiet vil at
sykelønnsordningen blir
videreført på dagens nivå og
forbedres for selvstendig
næringsdrivende.

Ja

Ja

Dette er noe vi mener det er
naturlig å diskutere i et
trepartssamarbeid. Vårt mål
er å sikre og forbedre det
offentlige helsevesenet i
samarbeid med de
arbeidstakernes og
arbeidsgivernes
organisasjoner.

Ja

Høyre mener vi skal
ha et arbeidsmiljø i
sykehusene som er
preget av åpenhet,
kvalitet, trygghet og
respekt. Det skal
være en god
meldekultur som
bidrar til utvikling,
læring og god
pasientsikkerhet, og
med stor takhøyde
for engasjement,
debatt og ytring.
Høyre vil fortsette å
verne om
trepartssamarbeidet.

Ja

Ja

Ja. Senterpartiet vil sørge for en
ny finansiering, organisering og
ledelse av norske sykehus.
Senterpartiet vil avvikle
helseforetaksmodellen og ta
sykehusene tilbake til folkevalgt
styring og offentlig forvaltning.

Ja

Ja

