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Dette betyr  
kompromissene  

for deg

Solveig Ruud

Her er utvalgte punkter fra den regjerings-
plattformen Høyre, Frp, Venstre og KrF er 

blitt enige om. Den skiller seg på flere 
områder fra den plattformen tre av partiene 

ble enige om på Jeløy i fjor.

Abort/donasjon

Abortlovens paragraf 2C 
Det blir ingen endringer. Det er et nederlag for KrF som 
ønsker å fjerne denne paragrafen. Partiet mener den er 
en «sorteringsparagraf». Begrunnelsen er at den åpner 
for abort når det foreligger «stor fare for at barnet kan få 
alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom 
eller skadelige påvirkninger under svangerskapet». 

Abort/donasjon

Sæddonor 
Aldersgrensen for når 
barnet har rett på å få vite 
sæddonors identitet skal 
senkes fra 18 år til 15 år. 
Ellers ønsker partiene å 
presisere at man skal få 
tre forsøk med assistert 
befruktning selv om man 
allerede har fått forsøk 
som bare innebærer 
inseminasjon.

Barnefamilier

Barnetrygd 
Barnetrygden økes med  
7200 kroner for barn fra 0 til 
fylte 6 år i løpet av perioden. 
Det er en delseier til KrF som 
ønsket å øke barnetrygden 
opp til 20.000 kroner i året 
for alle barn i alderen 0 til  
18 år. Partiet har fått økt 
satsen for alle fra 970 til  
1054 kroner i måneden  
eller 12.648 kroner i året)  
fra 1. mars i år. 

Barnefamilier

Barnehager
KrF har ikke fått gjennomslag for at tredje barn i en familie skal få gratis 
barnehageplass. Men regjeringen vil videreføre redusert foreldrebetaling 
og gratis kjernetid i barnehage for barn av foreldre med lav inntekt.

Barnefamilier

KRLE-faget 
I Jeløya-plattformen lot partiene være å omtale 
dette faget. K-en står for kristendom, og det er en 
tidligere KrF-seier som har gitt faget dette navnet. 
(Kristendom, religion, livssyn og etikk). Det slås 
fast at om lag halvparten av undervisningen  
i KRLE skal brukes til kunnskap om kristendom.

Samferdsel

Bompenger 
Frp har fått gjennom-
slag for å fortsette 
reduksjonen av takster 
i eksisterende bom- 
prosjekter. Det skal  
skje ved å doble 
bevilgningene til 
tilskuddsordningen  
for redusert bompenge-
belastning. Frp har 
også fått gjennom et 
skattefradrag for store 
bompengeutgifter.

Samferdsel

Avgifter på drivstoff 
Her har Frp fått gjennomslag for at vei-
bruksavgiften på bensin og diesel ikke skal 
økes. Økte pumpepriser som følge av økte 
krav til omsetningspåbud for biodrivstoff og 
økt CO₂-avgift skal i sin helhet motsvares 
med reduserte avgiftssatser på drivstoff.

Innvandring 

Kvoteflyktninger
Frp har fått gjennomslag for at antall kvoteflyktninger ikke skal 
økes, men videreføres på dagens nivå. I år skal Norge ta imot 
3000 kvoteflyktninger. Det sies også at antallet må samtidig sees  
i sammenheng med «øvrige innvandrings- og integrerings- 
utfordringer, herunder eventuell relokalisering fra EU.»  
KrF og Venstre ønsket å øke antallet.

Innvandring

Kvoteflyktninger 
Frp har fått gjennomslag for at 
antall kvoteflyktninger ikke skal 
økes, men videreføres på dagens 
nivå. I år skal Norge ta imot 3000 
kvoteflyktninger. Det sies også at 
antallet må samtidig sees i 
sammenheng med «øvrige 
innvandrings- og integrerings- 
utfordringer, herunder eventuell 
relokalisering fra EU.» KrF og 
Venstre ønsket å øke antallet.

Innvandring

Ureturnerbare flyktninger 
Sentrumspartiene har fått gjennom en «engangsløsning for uretur-
nerbare asylsøkere som har bodd i Norge i mer enn 16 år. Det sies at 
den skal «rammes inn» slik at den ikke skaper presedens.

Skatter/ 
avgifter

Senket 
skatte-  
og avgifts-
nivå 
Det totale skatte- 
og avgiftsnivået 
skal senkes. Dette 
er svært viktig for 
Frp, litt viktig  
for Høyre, men 
ikke noe KrF  
har ønsket.

Skatter/avgifter

Eiendoms-
skatt 
Frp fikk på Jeløy 
gjennomslag for at 
kommunenes mulighet 
til å kreve inn eien-
domsskatt skulle 
reduseres. Maksimal 
eiendomsskattesats 
skulle settes ned med 
minimum 2 promille 
for boliger og fritids- 
boliger. I årets statsbud-
sjett ble satsen satt ned 
fra 7 til 5 promille med 
virkning fra og med 
2020. Frp har i plattfor-
men fått gjennomslag 
for ytterligere nedset-
telse på 1 promille.

Klimamål 
Venstre har fått gjennomslag 
for at Norge skal melde inn et 
forsterket klimamål til FN i 
2020. Utslippene skal kuttes 
med 45 prosent – ikke 40 som 
det sto i Jeløya-plattformen – av 
hva de var i 2005. Dette gjelder 
Norges ikke-kvotepliktige 
utslipp; altså innen f.eks. 
skipsfart, transport og  
landbruk. Det skal skje  
innen 2030 i Norge.

Kristne  
grunnverdier 
KrF har fått inn omtalen av  
«vår kristne og humanistiske arv 
og tradisjon.» Ifølge plattformen 
har den gitt oss verdier som bl.a. 
menneskeverd, nestekjærlighet  
og forvalteransvar. – Regjeringen 
vil stå opp for disse verdiene og 
institusjonene som bærer  
samfunnet vårt, heter det  
i plattformen.

NATOs  
toprosentsmåI 
I tråd med enigheten fra NATO-toppmøtet i Cardiff har regjeringen som 
mål å øke forsvarsbudsjettene i retning av å nå toprosentmålet. Det sies 
ikke når, men at det skal skje «på sikt.»
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Abort/donasjon

Abortforebyggende  
tiltak 
Ordningen med gratis langtidsvirkende  
prevensjon for kvinner økes til kvinnene fyller  
24 år. Det skal legges frem en handlingsplan  
for å redusere antall uønskede graviditeter  
og svangerskapsavbrudd. Målet skal være  
å redusere dem med en tredjedel på ti år. 

Abort/donasjon

Tvillingabort 
KrF har fått gjennomslag for å 
stoppe muligheten for selvbestemt 
abort av ett eller flere friske fostre 
når man er gravid med tvillinger 
eller flerlinger før uke 12.

Abort/donasjon

Eggdonasjon 
Selv om det er flertall på 
Stortinget for å tillate egg- 
donasjon og å gi enslige kvinner 
adgang til assistert befruktning, 
vil regjeringen likevel ikke legge 
frem de lovendringene som er 
nødvendig for at dette skal 
iverksettes. Dermed blir ikke 
dette lov i Norge før eventuelt 
etter neste stortingsvalg,  
som er i 2021.

Barnefamilier

Kontantstøtte 
Denne støtteordningen var ikke omtalt  
i Jeløya-plattformen. Nå er det tatt inn en 
formulering om at støtten skal opprettholdes.

Barnefamilier

Engangsstønad  
ved fødsel 
KrF gikk til forhandlingene med krav om 
en kraftig økning av foreldrepengene til  
de som i dag bare får den såkalte engangs-
stønaden. KrF ønsket å gi alle en minste-
ytelse på rundt 194.000 kroner.  
(to grunnbeløp i folketrygden).  
KrF fikk bare gjennom halvparten – en 
økning fra dagens stønad på 83.140 kr  
til 96.883 kroner. Samtidig sies det  
at støtteordningene for studenter  
som får barn skal bedres.

Barnefamilier

SFO/AKS 
Venstre har fått gjennom-
slag for å innføre ordnin-
ger med redusert  
foreldrebetaling og  
gratis opphold etter 
skoletid for barn av 
foreldre med lav inntekt. 
Partiet har også fått 
gjennomslag for at  
det skal utarbeides en 
nasjonal rammeplan for, 
som også gir rom for 
lokale variasjoner,  
for SFO.

Samferdsel

Bilavgifter 
«Grønn» omlegging av engangsavgiften 
(legges på nye kjøretøy) fortsetter.  
CO- og NOx-komponenter økes og andre 
komponenter reduseres. Nye utslipps- 
verdier (WLTP) innføres provenynøytralt 
slik at den grønne omleggingen av  
engangsavgiften forsterkes.

Samferdsel

Elbil-fordeler
Venstre har sikret at skattefordelene for elbil skal videreføres  
i hele perioden – altså frem til 2021. Det gjelder engangsavgift 
og merverdiavgift. Begrunnelsen er at man skal nå 2025- 
målene om å stoppe nybilsalget av biler som kun går på  
bensin og diesel. Men man skal også «starte arbeidet med  
et bilavgiftssystem som er bærekraftig» etter den tid.

Innvandring 

Ureturnerbare 
flyktninger
Sentrumspartiene har  
fått gjennom en «engangs-
løsning for ureturnerbare 
asylsøkere som har bodd  
i Norge i mer enn 16 år.  
Det sies at den skal «rammes 
inn» slik at den ikke skaper 
presedens.

Innvandring 

Familiegjenforening/innvandring 
Formuleringer fra Jeløya-plattformen om at man ved familie- 
innvandring skulle ha som utgangspunkt at man må «kunne 
forsørge seg selv, eller bli forsørget av den man gjenforenes med,» 
gjentas. Frp har fått gjennomslag for å stramme inn regelverk og 
praksis – og for å fremme tiltak – for å hindre proformaekteskap, 
flerkoneri og gjentagende familieetablering. Det slås fast at retten 
til familiegjenforening gjelder nære slektninger  
som ektefelle og barn. Innvandring

Familie- 
gjenforening/
innvandring 
Formuleringer fra Jeløya- 
plattformen om at man ved 
familieinnvandring skulle ha 
som utgangspunkt at man må 
«kunne forsørge seg selv,  
eller bli forsørget av den man 
gjenforenes med,» gjentas.  
Frp har fått gjennomslag for  
å stramme inn regelverk og 
praksis – og for å fremme tiltak 
– for å hindre proforma- 
ekteskap, flerkoneri og  
gjentagende familieetablering. 
Det slås fast at retten til familie-
gjenforening gjelder nære  
slektninger som ektefelle  
og barn.

Skatter/ 
avgifter

Taxfree-
salg
Det skal fortsatt bli 
mulig å veksle inn 
tobakkskvoten i to 
ekstra flasker vin. 
KrF har her lidd 
nederlag. Partiet var 
i høst en del av et 
flertall på Stortinget 
som vedtok å fjerne 
denne muligheten 
fra 2020.

Skatter/avgifter

Alkoholsalg 
KrF har fått gjennomslag for at 
dagens salgs- og skjenketider for 
alkoholholdige drikker skal ligge 
fast. I Jeløya-plattformen gikk 
Høyre, Frp og Venstre inn for at 
kommunene skulle kunne åpne  
for salg av alkohol i butikk inntil 
klokken 21.00, og at Vinmono- 
polets utsalg skulle kunne ha  
oppe like lenge. Dette stoppes,  
men Frp har fått flyttet rammene 
for Vinmonopolets åpningstid på 
lørdager fra klokken 15.00 til 16.00. 

Skatter/avgifter

Avgiftsfri  
import 
KrF fikk i budsjettforliket 
i fjor høst gjennomslag 
for å fjerne den såkalte 
350 kroners grensen. 
Dette skrives inn  
i plattformen: Fra 2020 
skal det betales toll og 
avgifter på all import.

Skatter/avgifter

Formuesskatt: 
Partiene er enige om å fortsette 
nedtrappingen av formues- 
skatten på arbeidende kapital. 
Konkret betyr det at man skal 
trekke fra en rabatt på verdien 
av f.eks. en lastebil før den 
skattlegges. I dag er rabatten  
på 25 prosent og den skal  
altså økes ytterligere.

Nei til ytterligere  
liberalisering 
Punktet i Jeløya-erklæringen om å vurdere 
å fjerne odelsloven er borte. Importvernet 
skal videreføres. Det samme skal «avtale- 
instituttet med årlige separate jordbruks-
oppgjør». Det slås også fast at samvirke- 
organisasjonene i landbruket skal stå for 
markedsbalansen – og at det ikke vil bli 
«gjennomført ytterligere liberalisering  
i jord- og konsesjonslovgivningen,  
og at regjeringen vil videreføre  
bo- og driveplikten.» 

Statlig  
omsorgsforsøk 

Her gjentas det som sto i Jeløya-
erklæringen om at forsøks- 
prosjektet med statlig finansier-
ing av eldreomsorgen skal fortset-
te. Det skal øke både i tid og  
i antall kommuner som   skal 
være med. Dette er viktig for Frp.
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