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En plattform med tydelig verdiforankring
«Vår kristne og humanistiske arv og tradisjon har gitt oss verdier som 
menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar.

Til grunn for politikken ligger synet på det enkelte menneskes unike 
verdi, på tross av ulike utgangspunkt, forutsetninger og egenskaper. 
Mennesket har en iboende og ukrenkelig egenverdi og alle mennesker 
har det samme menneskeverdet.

Regjeringen vil arbeide for at verdens nasjoner går sammen om å løse 
de store utfordringene i vår tid. For å oppnå dette må vi bekjempe 
fattigdom, arbeide for sikkerhet og fred og løse de store klima- og 
miljøutfordringene i felleskap.»



Tro, livssyn & kultur

• En helt annen omtale av tro og livssyn, herunder Den norske kirke 

• Anerkjenner barns trosfrihet

• Grense på 50 medlemmer for å få støtte, der også barn regnes med. 

• Åndelig omsorg

• Søndagen bevares som annerledesdag

• Bedre rammevilkårene for frivillige organisasjoner, herunder 
momskompensasjon

• Handlingsplan mot spillavhengighet



• Barnetrygden økes med 600 kr i mnd for alle barn under 6 år (7200kr pr år)

• Økningen i barnetrygden holdes utenfor sosialhjelp

• Fritidskort: støtte til en fritidsaktivitet for alle barn mellom 6-18 år 

• Engangsstønad til 1 G (96 883 kr) og knyttes til G

• Rett til foreldrestipend for ferdig utdannede i overgangsfasen



Trygge barn
• Barnereformen og likeverdsreformen et historisk løft mot utenforskap

• Barns beste legges til grunn for regjeringens politikk

• Opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn

• Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse

• Enslige mindreårige asylsøkere skal få et hjem og vernes mot 
menneskehandel



En god start og en skole som ser hver elev 

• Lærernormen følges opp

• Seksåringene: Evaluere og fleksibel skolestart

• Fraværsgrensen evalueres og obligatorisk kjøreopplæring unntas

• Utrede språkdelt ungdomsskole og sikre læremidler på begge målformer

• Økt kapitaltilskudd for friskoler 

• Styrke dannelsesperspektivet, løfte formålsparagrafen og KRLE skal ha om 
lag 50 prosent kristendom og være del av kompetansemålene



Kampen mot sorteringssamfunnet
• Bioteknologi. KrF har vetorett. Blir ikke eggdonasjon, tidlig 

ultralyd/NIPT, ikke assistert befruktning for enslige 

• Abortloven endres: Tvillingabort ikke lenger tillatt

• Gradvis utvide ordning med gratis langtvirkende prevensjon til 24 år

• Handlingsplan 1/3 reduksjon av uønskede graviditeter og 
svangerskapsavbrudd på 10 år

• Utvalg: Et samfunn som gir rom for mangfold og annerledeshet

• Likeverdsreform





• Lovfestet rett til koordinator allerede under svangerskapet

• Innføre en koordinatorgaranti

•Forenkle hjelpestønadsordninger og mer tillitsbaserte 
dokumentasjonskrav 

•BPA-ordningen som et likestillingsverktøy, og ikke en helseordning. At 
innvilgelse av timetall for BPA skal være en faglig vurdering. 

•Sikrer boligtilbud for personer med nedsatt funksjonsevne og pålegge 
kommunene å tilrettelegge overgang fra barndomshjem og til egen 
bolig. 

•Tilby flere varig tilrettelagte arbeidsplasser

• Inkludere flere med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet

Likeverdsreformen



Innvandring & integrering

• Antall kvoteflyktninger videreføres på høyt nivå

• Økt rettssikkerhet for konvertitter: Skal få møte i nemnd og bringe vitner. 

• Engangsløsning for eldre ureturnerbare asylsøkere med mer enn 16 år i 
Norge

• Stort integreringsløft og flere skal hjelpes i arbeid

• Forsøk med anonyme søknader i staten



Levende distrikter
• Fiskeri

• Landbruk

• Bredbånd

• Samferdsel

• Utjevning av nettleie

• Sikre god kommuneøkonomi

• Prioritere politidistriktene framfor POD og styrke tjenestesteder



Aktiv næringspolitikk

• Bedre rammevilkår for små og mellomstore bedrifter 
og for gründervirksomhet

• Senke formuesskatten på arbeidende kapital

• Nye forslag for grønn næringsutvikling

• En løft for ideell sektor med sterk forpliktelse for styrking og videre 
vekst.

• Antislaverilov





Klimaløft

• Nye og langt mer ambisiøse mål

• Klimabudsjettering: Utvidet klimarapportering i statsbudsjettet

• Gjennomføre en satsing for fornybar energi og utfasing av kull i Sør

• Opptrappingsplan for økt CO2-avgift 

• Nei til biodrivstoff som fører til avskoging

• Initiativ til en ny internasjonal avtale mot marin forsøpling

• Handlingsplan for sjøfugl

• Følge opp strategi for villbier og andre pollinerende insekter

• Handlingsplan for grønn skipsfart



Utvikling og fattigdomsbekjempelse
• 1 prosent bistand og styrket fattigdomsorientering

• Gjennomføre en forvaltningsreform for å bedre kvaliteten på bistanden

• Kampen mot vår tids slaveri: Nytt bistandsprogram.

• Ta et internasjonalt initiativ for å motvirke «gendercide» - folkemord 
mot jenter

• Trappe opp bistand til matsikkerhet og klimatilpasset landbruk 

• ODA skal ikke gjelde sikkerhetstiltak og militær sektor i utviklingsland. 

• Videreutvikle samarbeid med sivilsamfunnsorganisasjoner. 

• Styrke arbeidet for tros- og livssynsminoriteter og funksjonshemmede



Sammen for 
et varmere samfunn


