Snarvei til

Politisk plattform
for en regjering utgått av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti

4 – Justis, beredskap og innvandring
Svalbard / s. 24
Svalbard må forvaltes aktivt i tråd med Svalbardtraktaten, og regjeringen vil jobbe for at Svalbard
integreres tydeligere i norsk politikk for nordområdene og Arktis. Det er viktig å bevare bosetting og
aktivitet på Svalbard. Svalbard må derfor videreutvikles gjennom satsing på forskning, reiseliv og
annen næringsvirksomhet for å erstatte kullvirksomheten. Regjeringen vil sikre stabile og
forutsigbare vilkår for reiselivsnæringen. Videre er det viktig å stimulere til innovasjon og
nyetableringer, samt satse mer på forskning og høyere utdanning.
Regjeringen vil:
…
 Utvikle en strategi for næringsutvikling og innovasjon på Svalbard.
…
 Følge opp strategier innen næringsliv, reiseliv, havn, forskning, utdanning og strategisk
infrastruktur på Svalbard.
…
 Legge bedre til rette for solid kunnskapsbasert forvaltning av natur- og kulturminneverdier
på Svalbard.

6 – Næring og fiskeri
Digitalt løft / s. 34
Samfunnet er i endring, blant annet som følge av teknologisk utvikling knyttet til digitalisering og
automatisering. Utviklingen skaper store muligheter for flere arbeidsplasser i Norge og økt
produktivitet og effektivisering, men utfordrer også eksisterende arbeidsplasser og den enkeltes
kompetanse. Regjeringen vil at Norge skal være ledende i å anvende nye digitale muligheter i alle
sektorer.

Innovasjon / s. 34
Kunnskap, forskning og innovasjon er avgjørende for å skape nye jobber med høy verdiskaping. Gode
kompetansemiljøer og systemer for å stimulere til forskning og innovasjon øker konkurransekraften
for norsk næringsliv og gjør det mer attraktivt å etablere næringsvirksomhet i Norge.
Innovasjonsaktiviteten i norsk næringsliv foregår både som knoppskyting i eksisterende bedrifter og
gjennom rene nyetableringer. Regjeringen har som mål at Norge skal være et innovativt land og vil
styrke satsingen på næringsrettet forskning og innovasjon.
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Regjeringen vil:
 Styrke samspillet mellom næringslivet, akademia, innovasjons- og forskningsmiljøer.
…
 Videreføre satsingen på de brede, landsdekkende ordningene.
 Tilrettelegge for kommersialisering av forskningsresultater.
…
 Arbeide for å tiltrekke internasjonale selskapers forsknings-, utviklings- og
hovedkontorfunksjoner til Norge.
 Ha gode ordninger som stimulerer næringslivets egen forsknings- og utviklingsaktivitet, og
videreføre satsingen på næringsrettet forskning og utvikling.
 Igangsette et arbeid for å vurdere hvordan helheten i det næringsrettede
virkemiddelapparatet bør innrettes til beste for brukerne.


Videreutvikle Katapult-ordningen.




Sørge for at innovasjonsmidler også går til utvikling av nye måter å jobbe på.
At offentlige innkjøp skal bidra til innovasjon og miljøvennlige løsninger, gjennom for
eksempel anbudskrav og utviklingskontrakter.

Reiseliv / s. 36
Regjeringen legger til rette for verdiskaping og lønnsomhet i reiselivsnæringen først og fremst
gjennom å etablere gode rammebetingelser for å drive næringsvirksomhet. Reiselivsnæringen er en
av verdens raskest voksende næringer, der Norge har gode forutsetninger for å delta.
Regjeringen vil:
 Bygge ut infrastruktur for å få økt tilgjengelighet til distriktsdestinasjonene.
 Styrke merkevarebyggingen av Norge som reisemål.
 Ivareta vår kulturarv og natur gjennom vern tilrettelagt for bruk.
 Redusere skatte- og avgiftsnivået og forenkle skatte- og avgiftssystemet, som også vil komme
reiselivsnæringen til gode.
 Gjennomgå ulike hindre som begrenser etablering av handelsbedrifter, med sikte på
forenklinger.
 Utvikle modeller innen kulturturisme som kan gi nye forretningsmodeller og samarbeid
mellom kulturinstitusjoner og turistnæringen.
 Gi kommunene myndighet til å gi salgs- og skjenkebevilling i samme lokale i tilknytning til
bryggeri.

7 – Landbruk og mat
…
Jordbruk / s. 43
Jordbrukets viktigste samfunnsoppdrag er å produsere de mat- og fôrvarene som det er naturlig å
produsere i Norge, og dekke mest mulig av innenlands etterspørsel og lønnsom eksport. Det sikrer
også bosetting og ivaretakelse av kulturlandskapet. Regjeringen ønsker et aktivt og lønnsomt
jordbruk over hele landet, med produksjoner og foretaksstrukturer som bygger på lokale jord-, beite, skog- og utmarksareal. Et jordbruk der inntektsmuligheten også sikres for ulike bruksstørrelser, er
en viktig forutsetning for å nå dette målet.
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…
Bedre miljøtilstanden i jordbruket gjennom økt skjøtsel og istandsetting av kulturlandskap,
naturmangfold og kulturminner. / s. 45
Reindrift / s. 46
Den samiske reindriften er en viktig kulturbærer for det samiske folk. Grunnlaget for dette sikres
gjennom en bærekraftig og dyrevelferdsmessig forsvarlig bruk av beiteområdene. Derfor vil
regjeringen i samarbeid med reindriftsnæringen legge til rette for en økologisk bærekraftig
reindriftsnæring. Næringen må fortsette markedsorienteringen.
Regjeringen vil:
 Legge til rette for en økologisk bærekraftig reindriftsnæring som gir grunnlag for økonomisk
lønnsomhet og samisk kultur.
 Følge opp reindriftsmeldingen, blant annet gjennom endringer i reindriftsloven.
 Skjerpe kravene til offentliggjøring av reintall.
 Sanksjonere mot ny reintallsposisjonering for å hindre tilpasning på en måte som fortrenger
aktører som har forholdt seg lojalt til tidligere fattede vedtak.
 Arbeide for å få på plass norsk-svensk reinbeitekonvensjon.
 Bekjempe dyresykdommen skrantesyke.
 Vurdere innretningen på tilskudd til reindrift med tanke på både å stimulere til
næringsutvikling ved å belønne matproduksjon samtidig som man ivaretar kulturbaserte
aspekter ved reindriften.
Gen- og bioteknologi / s. 55
Regjeringen vil at medisinsk bruk av bioteknologi skal utnyttes til det beste for mennesker i et
samfunn der det er plass til alle. Dette skal skje med respekt for menneskeverd, menneskerettigheter
og personlig integritet og uten diskriminering på grunnlag av arveanlegg, basert på etiske normer
nedfelt i vår vestlige kulturarv.

9 – Kommunal og modernisering
Distriktspolitikk / s. 59
Regjeringen vil legge til rette for levende lokalsamfunn og vekst i hele Norge.
Distriktspolitikk skal gjøre det mulig å bo, arbeide og drive et aktivt næringsliv i både byer, tettsteder
og distrikter. Regjeringen vil føre en politikk som bidrar til å sikre et likeverdig tjenestetilbud i hele
landet. Det er mange politikkområder som til sammen utgjør en god distriktspolitikk. Regjeringen vil
føre en politikk innenfor kommunestruktur, kompetanse, næringsutvikling, landbruk, fiskeri,
samferdsel, kommunikasjon, kunnskap og helse som bidrar til livskraftige lokalsamfunn og
distriktssentre.
Gode kommunikasjonsløsninger er viktig for folk, verdiskaping og arbeidsplasser i hele landet,
herunder et effektivt transportsystem, utbygd mobildekning og bredbånd. Det er avgjørende for å
sikre vekstkraftige regioner i hele landet at man har et næringsliv som er i stand til å ta vare på og
skape nye lønnsomme arbeidsplasser. Bærekraftig utnyttelse av naturressurser må også gi positive
ringvirkninger for lokalsamfunnene.
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Regjeringen vil bidra til å desentralisere makt og myndighet gjennom å flytte ansvar og oppgaver
nærmere innbyggerne. En god distriktspolitikk handler også om å styrke koblingene mellom bedrifter
og offentlige institusjoner i byer og distrikter.
Regjeringen vil:
 Prioritere virkemidler som kan styrke innovasjon og nyetablering i alle deler av landet, med
vekt på gründere.
 Beholde ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift der bedrifter i distriktene
betaler en lavere avgift for sine ansatte.
 Gi lokalt handlingsrom gjennom å utvide kommunenes dispensasjonsmulighet fra
eksisterende lokalt vedtatte planer innenfor rammeverket av nasjonalt regelverk.
 Gi kommuner og fylkeskommuner utvidet forvaltningsansvar i verneområder.
 Lokalisere nye offentlige kompetansearbeidsplasser over hele landet, også utenfor de største
byene. Ny statlig virksomhet skal som hovedregel etableres utenfor Oslo.
 Følge opp planen om utflytting av statlige arbeidsplasser fra 2016, og arbeide for ytterligere
utflyttinger i perioden.
 Sikre helhetlig oversikt og koordinering av flytting, nedleggelse og opprettelse av statlige
arbeidsplasser. Ved strukturendringer vil regjeringen sikre en fortsatt god regional fordeling
av statlige kompetansearbeidsplasser.
 Fortsette arbeidet med å forenkle utmarksforvaltningen gjennom samordning og
digitalisering.
 Revidere statlige planretningslinjer for strandsonen med sikte på mer differensiert
forvaltning i spredt bebygde strøk, slik at det blir større lokal handlefrihet samtidig som man
ivaretar rekreasjonsmuligheter og vern av kulturlandskap.
 Legge til rette for økt bredbåndsutbygging, blant annet gjennom å videreføre statlige bidrag
til bredbåndsbygging i distriktene.
 Legge til rette for etter- og videreutdanning med mulighet for desentraliserte modeller for
utdanning for å bidra til næringslivets og offentlig sektors kompetansebehov.
 Legge til rette for rask utbygging av ladeinfrastruktur i hele landet, gjennom en kombinasjon
av offentlige virkemidler og markedsbaserte løsninger, for å holde tritt med økningen i andel
elektriske transportmidler.
 Styrke Merkurprogrammet for å sikre folk i distriktene tilgang til en nærbutikk og bokhandel
av god kvalitet.

Urfolk og nasjonale minoriteter / s. 61
Regjeringen vil legge til rette for at samer og nasjonale minoriteter i Norge skal få utvikle sitt språk,
sin kultur og sitt samfunnsliv. Samene har status som urfolk i Norge. Jøder, kvener/norskfinner,
romanifolk/tatere, skogfinner og rom har status som nasjonale minoriteter.
Regjeringen vil:
 Bevare Sametinget og konsultasjonsordningen mellom Sametinget og regjeringen.
 Utvikle samisk næringsliv, herunder reiseliv, knyttet til samisk kultur og de tradisjonelle
samiske næringer.
 Følge opp NOU 2016:18 Hjertespråket sammen med Sametinget.
 Følge opp tiltakene i Handlingsplan mot antisemittisme.
 Følge opp Målrettet plan for kvensk språk.
 Fortsette arbeidet med å følge opp NOU 2015:7 Assimilering og motstand.
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Følge opp arbeidet med å etablere et permanent kultur- og ressurssenter som en del av
den kollektive oppreisningen til norske rom.
Legge frem en ny stortingsmelding om politikk og tiltak overfor nasjonale minoriteter i løpet
av perioden.

10 – Kultur
Kunst og kultur er ytringer med samfunnsbyggende kraft, og kulturpolitikken skal bygge på
ytringsfrihet og toleranse. Kulturlivet og sivilsamfunnet er viktige forutsetninger for en opplyst
offentlighet, og dermed en investering i demokratiet og allmenndannelsen. Kulturen skal være fri,
med personlig engasjement og frivillighet som grunnlag.
Regjeringen mener at kulturlivet, frivilligheten og medieoffentligheten er selvstendige byggesteiner i
samfunnet. De skal kunne utvikle seg mest mulig på egne premisser uten statlig overstyring, men det
offentlige skal legge til rette for utvikling og et mangfold av private og offentlige finansieringskilder.
Det er en viktig oppgave å verne om vår kulturarv.
Kunst- og kulturlivet / s. 64
Regjeringens mål er et kulturliv hvor et mangfold av aktører gir varierte opplevelser til flest mulig.
Regjeringen vil at makten i den offentlige kulturpolitikken skal være spredt, og vil styrke det frie feltet
innen kunst og kultur. Det publikumsrettede kulturlivet er en viktig del av kulturpolitikken.
Regjeringen vil legge til rette for at flere kunstnere og kulturarbeidere kan skape sin egen
arbeidsplass. Regjeringen vil derfor gjennomgå rammevilkår og ordninger for gründere og selvstendig
næringsdrivende for å sikre deres sosiale rettigheter, samt redusere skjemaveldet og sørge for
kompetanse om entreprenørskap og forretningsdrift.
Regjeringen har som mål å få flere utenlandske aktører til å bruke Norge som utgangspunkt for sine
kulturproduksjoner. Regjeringen vil satse på kulturell innovasjon og tilrettelegging for overgang til
nye plattformer og formater.
Tilgjengelighet til kunst og kultur er et gode for både produsenter og forbrukere. Ingen skal
urettmessig tjene på andres åndsverk. Den som skaper et åndsverk, skal ha vern mot misbruk og
sikres rimelig vederlag. Regjeringen vil stimulere til verdiskaping og investeringer i norsk innhold. Film
og dataspill er eksempler på viktige kreative næringer som regjeringen vil legge til rette for.
Regjeringen vil sikre at den norske kulturnæringen har minst like gode rammebetingelser som andre
næringer.
Regjeringen vil:
 Stimulere til maktspredning i kulturlivet, både geografisk, organisatorisk og økonomisk.
 At offentlig støtte til kultur i større grad skal gå til fremvisning, ikke bare produksjon.
 Legge til rette for forutsigbare rammevilkår for kunst- og kulturinstitusjoner, blant annet ved
å vurdere modeller for mer forutsigbare tilskuddsordninger.
 Legge til rette for det frie feltet innen kunst og kultur, og bidra til forutsigbarhet for grupper
og frilansere på ulike kunstfelt.
 Videreføre gode og langsiktige stipendordninger for kunstnere.
 Legge til rette for at flere kunstnere og kulturarbeidere kan skape sin egen arbeidsplass og
forenkle regelverket.
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Styrke den private finansieringen av kulturfeltet blant annet gjennom OPS og
insentivordninger som gaveforsterkningsordningen.
 Bidra til kvalitet og mangfold i kulturlivet og vektlegge kulturens næringspotensial.
Videreføre kunstnerassistentordningen.
 Fortsette satsingen på Talent Norge.
 Vurdere utvidelse av insentivordningen for film- og TV-produksjon i Norge.
 Gjennomgå tilskuddsordningene på filmområdet for å vurdere om de er tilpasset endringene
og sikre at de bidrar til å nå de filmpolitiske målene.
 Legge til rette for økt eksport av norsk kunst og kultur gjennom gode insentivordninger og
større samling av kompetansen i klyngemiljøer i alle deler av landet.
 Forenkle regelverket og redusere søknadsbyråkratiet i kultursektoren.
 Videreføre arbeidet med digital formidling av kunst og kultur.
 Videreføre støtte til utvikling av dataspillteknologi til underholdning, læring og
kulturformidling.
 Bevare Nasjonalgalleriet som kunstgalleri tilknyttet Nasjonalmuseet, forutsatt at det ikke
påløper store kostnader til rehabilitering.
 Vurdere innretning og fordeling av tippemidler til kulturbygg og frivillighetseide bygg
innenfor rammen av dagens tippenøkkel.
 Arbeide for en modernisert åndsverkslov.
 Sikre at rettighetshavere skal ytes vederlag for sitt arbeid uavhengig av formidlingsplattform.
 Legge til rette for at norske åndsverk gjøres tilgjengelig på internett når vernetiden utløper.

Barne- og ungdomskultur / s. 65
Regjeringen mener at barn og unge skal ha mulighet til å skape sin egen frivillighet og til å organisere
sin egen ungdomskultur. Regjeringen vil gi barn og ungdom kulturell ballast, opplæring og glede i
møte med ulike kunstuttrykk. Regjeringen vil se på ordninger som gir flere barn mulighet til å delta i
kulturaktiviteter, idrett og friluftsliv. Regjeringen vil også at flere barn skal få et kulturskoletilbud
gjennom å legge til rette for samarbeid mellom kulturskole, skolefritidsordninger og frivilligheten,
samtidig som kulturskolens egenart ivaretas. Regjeringen vil sikre kommunene frihet til selv å finne
de løsningene som gir best kulturskole- og fritidstilbud hos seg, men legge til rette for tilgjengelighet,
mangfold og kvalitet i det tilbudet som blir gitt.
Regjeringen vil:
 Legge frem en stortingsmelding om barne- og ungdomskultur.
 Legge til rette for samarbeid mellom kulturskolene, skolefritidsordninger og frivilligheten, og
på denne måten sikre flere barn tilgang til kulturskolene gjennom økt tilgjengelighet og gode
ordninger for lavinntektsfamilier.
 Styrke kulturskolenes rolle som regionale talentaktører.
 Vurdere hvordan kulturtilbudet for barnehagebarn kan forbedres nasjonalt.
 Sikre en fortsatt god Frifond-ordning for barne- og ungdomsorganisasjoner og uorganisert
frivillig aktivitet.
 Innføre et «fritidskort» for alle barn fra 6 til fylte 18 år som kan benyttes til å dekke
deltakeravgift på fritidsaktiviteter etter mønster fra ordningen på Island. Ordningen skal
være ubyråkratisk og det skal være mulig for kommunene å legge på en lokal andel.
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Frivillighet og idrett / s. 66
Frivillighet skaper lokalt engasjement, fellesskap, integrering og kulturell og demokratisk bevissthet.
Regjeringen vil bidra til at frivilligheten vokser frem nedenfra, friere fra politisk styring og med en
utvikling på egne premisser, gjennom blant annet brede og ubyråkratiske støtteordninger.
Økonomisk situasjon og sosial bakgrunn skal ikke være til hinder for deltagelse og frivillig innsats.
Midler og tiltak rettet mot barn og unge skal prioriteres.
…
Regjeringen vil:
 Legge til rette for bredde og mangfold gjennom gode støtteordninger for frivilligheten, og
prioritere barne- og ungdomsaktivitet.
 Gjennomføre en forenklingsreform for frivilligheten.






Styrke det frivillige kulturlivet, som kor, korps og amatørteater.
Bedre rammevilkårene for frivillige organisasjoner, herunder
momskompensasjonsordningen.
…
Legge til rette for at mennesker med nedsatt funksjonsevne får delta i frivillighet og idrett.
Legge til rette for at organisasjoner og idrettslag enklere kan inkludere minoriteter.

...

Museer og kulturarv / s. 67
Regjeringen vil vektlegge mangfoldet av kulturarv i Norge. Kulturarven representerer både vår felles
historie og store økonomiske og kulturelle verdier, og bidrar til identitet og fellesskapsfølelse.
Museer og kulturinstitusjoner bør vekke engasjement blant folk og i større grad ha mulighet til
egenfinansiering. Kulturarven ivaretas best gjennom bruk og forvaltning. Regjeringen vil styrke
arbeidet med håndverkets status og bevaring av håndverkstradisjoner.
Regjeringen vil:
 Legge til rette for utvikling av kulturnæringsvirksomhet knyttet til museer og kulturarv.
 Gjennomføre en helhetlig vurdering av museumsreformen og gjennomgå statlige virkemidler
og finansieringen av museene etter konsolideringsprosessen for å sikre forutsigbare rammer.






Starte arbeidet med en ny museumslov.
Gjøre vår nasjonale kulturarv mer tilgjengelig ved å styrke museenes forsknings- og
formidlingskompetanse.
Legge bedre til rette for digitalisering av arkivsektoren og formidlingsvirksomhet i museene.
Videreutvikle et nordisk samarbeid om utdanning innen små og utsatte håndverksfag i
kulturfeltet.
Gjennomføre en utredning som vurderer næringspolitiske sider ved den immaterielle
kulturarven.

Språk, bibliotek og litteratur / s. 67
Språk er grunnlaget for tenkning og samhandling, en viktig del av kulturarven og en forutsetning for
deltakelse i demokratiet. Regjeringen vil sikre gode bruks- og opplæringsvilkår for de offisielle
språkene i Norge og de to likestilte målformene i norsk.
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Medier, internett og offentlighet / s. 68
Regjeringens mediepolitikk skal legge til rette for ytringsfrihet, pressefrihet og informasjonsfrihet, for
god nyhetsproduksjon over hele landet, og en bredt anlagt offentlig samtale i det digitale
mediesamfunnet. Mediepolitikken skal stimulere til innovasjon og nyskaping, og samtidig
opprettholde den frie pressens tradisjoner og grunnverdier i en ny tid. Regjeringen vil ha en
mediestøtte som er forutsigbar, ubyråkratisk og med størst mulig avstand til politiske myndigheter.
NRK er en viktig fellesinstitusjon i Norge, og skal sikres stabil og god finansiering. Regjeringen legger
verdiene i NRK-plakaten til grunn for sitt arbeid.
Regjeringen vil verne om det åpne nettet, samtidig som personvernhensyn og opphavsrettigheter
ivaretas.
Regjeringen vil:
…
 Modernisere mediestøtten for å sikre et mangfold av utgivelser på ulike plattformer, norsk
journalistisk innhold, og videreføre innovasjonsordningen for digital medieutvikling.
…





Fremme en ny lov om medieansvar der kildevernet og redaktøransvaret vurderes.
Innføre merverdiavgiftsfritak for elektroniske tidsskrifter, og sikre at ordningen ivaretar
utviklingen av det digitale mediesamfunnet gjennom å tilrettelegge for elektroniske utgaver
av trykte tidsskrifter som ikke må være helt identiske med den trykte utgaven.
Håndheve prinsippet om nettnøytralitet, slik at internett gir like mulighet for alle og bidrar til
mediemangfold.

11 – Kunnskap og integrering
Kunnskap er grunnlaget for demokrati, verdiskaping og velferd. Barnehagen og skolen skal gi barn
trygge rammer og bygge opp nødvendige ferdigheter for å realisere drømmer og ambisjoner. En
skole som gir kunnskap til alle, gir muligheter til alle. Skolen skal også formidle kulturarv, verdier og
allmenndannelse, se hver enkelt elev i et helhetlig perspektiv, og løfte alle elever, uavhengig av
elevens bakgrunn og utgangspunkt. En god skole er det viktigste vi kan gi det enkelte menneske, og
er også avgjørende for et norsk samfunn med fortsatt høy tillit, små forskjeller og sosial mobilitet.
Regjeringen vil prioritere tidlig innsats i skolen for å sikre hjelp til elever som sliter, og mener at hver
enkelt elev må gis kunnskap og ferdigheter til å gripe de muligheter fremtidens arbeidsliv byr på.

…
Bidra med veiledning og kunnskap for bedre kosthold i SFO/AKS, og åpne for flere matkultursenter
som kan løfte kompetansen på ernæring. / s. 72

Forskning / s. 78
For å utvikle et bærekraftig velferdssamfunn og et konkurransedyktig næringsliv, vil regjeringen ha
en langsiktig og forpliktende satsing på forskning. Regjeringen vil satse på hele spekteret av
forskningsinstitusjoner, og legge til rette for økt samspill og samarbeid mellom offentlige og private
forskningsaktører. Offentlig finansiert forskning skal ha høy kvalitet og være uavhengig av politiske
føringer og særinteresser. Mest mulig av forskningen i Norge skal finansieres gjennom frie
bevilgninger og gjennom åpne nasjonale forskningsprogrammer.
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Regjeringen vil:
 Over tid øke den offentlige forskningsinnsatsen ut over én prosent av BNP i en
omstillingsfase, og særlig prioritere muliggjørende teknologier og forskning som bidrar til økt
verdiskaping.
 Følge opp langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, og opptrappingsplanene som er
en del av denne.
 Ha som mål at økte forskningsbevilgninger skal utløse økte private investeringer.
 Styrke Forskningsrådets åpne programmer som legger avgjørende vekt på kvalitet, som Fri
Prosjektstøtte, Sentre for fremragende forskning, Sentre for forskningsdrevet innovasjon og
forskningssentre for miljøvennlig energi.
 Arbeide for og stimulere til økt internasjonalisering av forskning, herunder prioritere styrket
deltakelse i EUs rammeprogrammer.
 Tilrettelegge bedre for kommersialisering av forskning blant studenter og forskere.
 Sikre god utnyttelse av instituttsektoren ved å ta i bruk hele bredden av forsknings- og
kunnskapsmiljøene.
 Stimulere til mer forskning i næringslivet og sterkere samhandling med akademia.
 Gjøre forskningen mer tilgjengelig ved å stimulere til mer åpen forskningsformidling og mer
åpne data.
 Forenkle byråkratiet rundt søknader om forskningsmidler.
 Styrke eksisterende forskningsmiljøer og stimulere til flere verdensledende forskningsmiljøer.

Høyere utdanning / s. 77
Et godt utdanningssystem er en forutsetning for et velfungerende arbeids- og næringsliv. Regjeringen
vil øke investeringene i universiteter og høyskoler, og satse på kunnskap og forskning. Som et lite
land må Norge satse på å utvikle noen fagmiljøer til å bli verdensledende, samtidig som vi satser på
forskning og utvikling der hvor vi har særlige fortrinn og behov. Regjeringen mener
undervisningskvaliteten i høyere utdanning må styrkes. Det må lønne seg å være en god underviser i
akademia. Alle som underviser på universiteter og høyskoler skal ha relevant kompetanse, og god
undervisning må gi merittering.
Regjeringen vil:
…
 Gjennomføre Kvalitetsmeldingen for høyere utdanning og Humaniorameldingen.
 Legge til rette for at studenter i større grad kan få relevant arbeidspraksis under studiene.
 Legge til rette for mer innovasjon og entreprenørskap innenfor høyere utdanning.
 Legge frem en stortingsmelding om samarbeid mellom arbeidsliv og høyere
utdanningsinstitusjoner, med vekt på praksis.
 Starte arbeidet med bygging av Vikingtidsmuseet.

En effektiv integreringspolitikk / s. 79
Regjeringen vil gjennomføre et integreringsløft med mål om at innvandrere i større grad skal delta i
arbeids- og samfunnsliv. Innvandrere som skal bo og leve i Norge, må være en del av små og store
fellesskap i det norske samfunnet.
Integrering krever en betydelig innsats fra den enkelte innvandrer selv, som må lære norsk og tilegne
seg kunnskap om det norske samfunnet. Innvandrere må så langt som mulig forsørge seg selv og
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sine, og bidra aktivt i arbeids- og samfunnsliv. Samfunnet må legge til rette for like muligheter for
alle, uavhengig av bakgrunn. Hovedutfordringen på integreringsområdet er for lav sysselsetting,
særlig blant flyktninger og kvinner. Dette fører også til utenforskap og fattigdom, som særlig rammer
barn. En hovedårsak til lav sysselsetting er at mange mangler den kompetansen som et moderne
arbeidsliv etterspør.
Regjeringen vil bevare et velferdssamfunn som er bygget på tillit, samhold, små forskjeller og
muligheter for alle. Tendenser til økende ulikhet langs økonomiske, sosiale, geografiske og kulturelle
skillelinjer må motvirkes. Regjeringen vil forhindre segregering og fremme integrering og fellesskap.
Frivillige organisasjoner, idretten, kulturlivet og trossamfunn er sentrale aktører for å lykkes med
hverdagsintegreringen. Det er særlig viktig at barn og unge med innvandrerbakgrunn kan delta i
aktiviteter på lik linje med andre barn. Tiltak som fremmer felles møteplasser mellom innvandrere og
den norske befolkningen må prioriteres.
Utdanning er et kraftfullt verktøy for sosial mobilitet. Utdanning gir kunnskap og forståelse,
selvstendighet og mulighet for arbeid og selvforsørgelse. Veien til arbeid og deltakelse i det norske
samfunnet går gjennom utdanning og kunnskap.
Regjeringen vil reformere introduksjonsordningen og andre kvalifiseringsordninger, slik at flere får
formell utdanning og kompetanse som dekker arbeidslivets behov. Barn og unge med
innvandrerbakgrunn må få et godt og likeverdig utdanningstilbud. Norsk språk er nøkkelen inn i store
og små fellesskap i det norske samfunnet. Regjeringen vil styrke norskopplæringen med mål om at
alle som bor i Norge, kan snakke norsk.
Regjeringens integreringspolitikk skal gi rom for frihet og mangfold, men også fremme oppslutning
om grunnleggende verdier og normer som det norske samfunnet er bygget på.

Regjeringen vil:
…



Samarbeide med partene i arbeidslivet om tiltak for å fremme mangfold i arbeidslivet som
ressurs for verdiskaping, vekst og innovasjon.
Legge til rette for at sosiale entreprenører, ideelle organisasjoner og andre private aktører
kan bidra til god integrering.

…


Sikre at nyankomne flykninger bosettes i kommuner som har gode muligheter for arbeid og
kvalifisering. Bosettingspolitikken skal fortsatt baseres på frivillighet og samarbeid med
kommunene.



Gi fylkene en sterkere rolle på integreringsområdet i tråd med forliket om nye oppgaver til
fylkene.



At undervisningen ikke skal kunne kjønnsdeles av kulturelle og religiøse årsaker. Det har en
egenverdi at jenter og gutter har felles undervisning i alle fag.



Forenkle og forbedre ordninger for godkjenning av medbrakt kompetanse, og videreutvikle
tilbud om kompletterende utdanning.

…



…

…
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Samarbeide med frivillige organisasjoner, kulturlivet, idretten, trossamfunn og andre sivile
aktører om tiltak som fremmer hverdagsintegrering.
Styrke frivillighetens rolle i integreringsarbeidet.
Sikre tilbud som gir innvandrere god kunnskap om det norske samfunnet og de
grunnleggende verdiene det norske samfunnet er bygget på.
Videreutvikle integreringsmottak for alle som har stor sannsynlighet for opphold.
Sikre at offentlige støtteordninger stimulerer til arbeid.

12 – Klima og miljø
…
Regjeringen vil føre en ambisiøs klima- og miljøpolitikk som bygger på forvalteransvaret og føre-varprinsippet. Regjeringen vil føre en politikk som styrker Norges konkurransekraft, skaper grønn vekst
og nye grønne jobber samtidig som utslipp av klimagasser reduseres. Det er nødvendig med en
forsterket omstilling til et moderne og bærekraftig lavutslippssamfunn. Norge har høy kompetanse,
teknologi og tilgang på kapital som gjør det mulig å bidra betydelig til denne omstillingen.
…
Biologisk mangfold / s. 88
…
Regjeringen mener det er viktig å ta vare på økosystemene våre. Regjeringen vil jobbe for å nå Aichimålene, og naturmangfoldmeldingen må følges opp i tråd med Stortingets innstilling. Å ta vare på
natur er en del av løsningen for å hindre global oppvarming, men det biologiske mangfoldet utgjør
også en kjerne i hele vårt livsgrunnlag.
…



Øke antallet prioriterte arter, utvalgte naturtyper og utvalgte kulturlandskap.

Kulturminnevern / s. 89
Kulturarven representerer både vår felles historie og store økonomiske og kulturelle verdier, og
bidrar til identitet og fellesskapsfølelse. Den bygde kulturarven er også en ressurs i et
gjenbruksperspektiv. Ny bruk av gamle bygninger bidrar til å redusere klimagassutslippene og
redusere produksjonen av avfall, og er slik sett et bidrag i omstilling til sirkulærøkonomien og et
moderne og bærekraftig lavutslippssamfunn. Kulturminner og kulturmiljøer spiller også en sentral
rolle i bærekraftig byutvikling.
Regjeringen vil videreutvikle ordninger som motiverer til å bevare både materiell og immateriell
kulturarv, og ivareta nye funn slik at også fremtidige generasjoner får glede av viktige kulturminner.
Regjeringen vil styrke kulturminnefondet slik at flere private eiere kan få tilskudd til å sette i stand
verneverdige eiendommer.
Regjeringen vil:
 Legge frem en ny kulturminnemelding.
 Styrke kulturminnevernet i fylkeskommuner og kommuner gjennom utvidet ansvar,
kompetanse og insentiver, men samtidig ivareta det nasjonale ansvaret.
 Synliggjøre kulturminner og kulturhistoriske verdier som en ressurs i samfunnsutviklingen og
som del av den samlede miljøforvaltningen, særlig innenfor by- og tettstedsutviklingen.
 Styrke norsk fartøyvern og tilpasse regelverket.
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14 – Samferdsel
…
Legge til rette for at trafikanter kan få mer informasjon om bil- og sjåførrelaterte tjenester, slik som
skilting til energipunkter, overnatting, spisesteder, knutepunkt og kulturattraksjoner. / s. 96
…

16 – Utenriks og utvikling
...
Legge til rette for styrket forsknings- og utviklingssamarbeid, handel, turisme og kulturutveksling
med Israel. Regjeringen anser ikke boikott av Israel som et bidrag til dialog, forståelse og en fredelig
utvikling i Midtøsten. / s. 105
…
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