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1.

Flere lærere til å se hver enkelt elev

KrF vil ha en skole der hver enkelt elev blir sett og får oppfølging. Da trengs det et tilstrekkelig antall lærere. KrFs gjennomslag
for en lærernorm sikrer at flere elever kan få den oppfølgingen de trenger! Lærernormen var på topp på ønskelista fra
elever, foreldre og lærere, og det var KrF som fikk dette på plass.

2.

Bemanningsnorm i barnehagene

KrF har fått gjennomslag for en bemanningsnorm i barnehagene som innebærer flere voksne til å se og ta godt vare
på barna våre. Det er utrolig viktig å ha tilstrekkelig antall voksne for å sikre god kvalitet i barnehagene. I revidert
nasjonalbudsjett fikk KrF på plass 100 millioner til å sikre finansiering av bemanningsnormen i både de private og
kommunale barnehagene ut 2018.

3.

Hevet inntektsgrensen for gratis kjernetid i barnehagene

Mange barn har godt av å kunne gå i barnehagen. Flere familier med relativt lave inntekter får nå gratis kjernetid i
barnehagene. Nå blir familier med totalinntekt under 533 500 kroner omfattet av ordningen med gratis kjernetid, slik at
de må betale mindre for barnehagen.

4.

Fleksibel kontantstøtte

KrF vil styrke de nære fellesskapene og gi familier valgfrihet over sine egne liv. For mange familier står ikke valget mellom
enten bare kontantstøtte eller bare barnehage, men de ønsker en kombinasjon. KrF har sørget for at det nå blir enklere
å kombinere kontantstøtte og barnehage for dem som ønsker det. Dermed kan flere ettåringer få en roligere start på
barnehagelivet.

5.

Økt foreldrepermisjon for tvillingforeldre

KrF støtter familiene! Det er ingen tvil om at det er mer krevende, særlig helt i starten å få to barn samtidig enn ett. KrF
har sørget for at tvillingforeldre får ekstra permisjon slik at både mor og far kan være hjemme med barna de fire første
månedene. Dobbel glede, dobbel omsorg. Trillingforeldre får et helt års ekstra permisjon.

6.

Evaluering av seksårsreformen

Intensjonen da seksåringene skulle begynne på skolen var at det første året skulle preges av læring gjennom lek og
tilpassing fra barnehagen til skolen. KrF har fått et viktig gjennomslag for en grundig evaluering om hvordan de yngste
barna våre har det i skolen i dag. Vi må sikre en skole på barnas premisser!

7.

Filter mot skadelig innhold på nettbrett i skolen

KrF har fått gjennomslag for retningslinjer som gjør at barnehage- og skoleeiere tar i bruk filterløsninger mot skadelig
innhold, som bilder og videoer av krig, terror, drap, grov vold og porno. Vi ville ikke tillatt skadelig innhold i lærebøker, da
er det uholdbart hvis de yngste elevene våre skal ha tilgang til det på nettbrett og PC-er som de får utdelt i skolen.

8.

Økt kapitaltilskudd til friskoler

KrF er opptatt av gode vilkår for friskolene, og derfor har vi i budsjettet fått gjennomslag for å øke kapitaltilskuddet til
friskoler med 30 millioner. Dette går til å dekke husleie- og kapitalutgifter, og er viktig for friskolene. Dette er en start, men
vi har bedt regjeringen om å komme tilbake til Stortinget i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2019 om
en utredning om hvordan kostnader til bygg bør innlemmes i tilskuddsgrunnlaget.

9.

Ja til skolelag og annet positivt engasjement på skolene

Vi har fått med oss hele Stortinget på at skolelag og barne- og ungdomsorganisasjoner er ønsket på skolene og bør få
mulighet til å bruke skolens lokaler i skoletiden! Dette har vært en viktig kamp for KrF i mange år, og nå forventer vi at
kommunene følger opp Stortingets intensjon.

10.

Styrket pleiepengeordning

Noen av de mest sårbare i vårt samfunn er alvorlig syke barn og foreldrene deres. Disse foreldrene som tar hånd om egne
alvorlig syke barn er helter som gjør en stor innsats både for barna sine og for samfunnet. KrF forbedret pleiepengeordningen
gjennom å sikre 100 prosent lønnskompensasjon i stedet for 66 prosent, og vi har sikret at foreldrene til utviklingshemmede
kan få pleiepenger også etter at barna fyller 18 år. KrF har også sikret flertall for at pleiepengene skal gjøres til en
tidsubestemt ordning så lenge barna er syke, og ikke bare i fem år slik det er nå.

11.

Barn skal ikke bo på sykehjem

Barn har rett til familieliv og trygghet, og det gjelder også barn med alvorlig sykdom eller funksjonsnedsettelser. Etter
initiativ fra KrF har Stortinget nå vedtatt å endre reglene slik at kommuner ikke kan bosette barn på sykehjem i strid med
familiens ønske og barnets beste. Det vil gi økt verdighet og selvstendighet for en sårbar gruppe mennesker.

12.

Bedre svangerskaps-, fødsels- og barselstilbud

Trygghet for kvinner som skal føde er noe av det mest sentrale vi må sikre i helsevesenet vårt. Derfor har KrF vært med og
bidratt til flertall for en rekke vedtak som gjør at regjeringen må gjennomføre tiltak for å styrke fødselsomsorgen og den
kommunale jordmortjenesten. Det er viktig for både mor, barn og alle rundt dem.

13.

Evaluering av fastlegeordningen for å få flere fastleger

Mange kommuner sliter med å få tak i fastleger. Det kan gi store utfordringer for folks helsetilbud de neste årene, og
dette må vi gjøre noe med. KrF har fått gjennomslag for å evaluere fastlegeordningen slik at vi kan finne tiltak for å gjøre
forbedringer så folk kan være trygge på at de får en fastlege, også fremover.

14.

Krafttak for å bekjempe vold mot barn

Det er lite som er mer meningsfullt enn å beskytte barna våre. En av de viktigste seirene til KrF i forrige periode var
opptrappingsplanen for å bekjempe vold mot barn. I budsjettforliket for 2018 fulgte vi opp med over hundre millioner til
både forebygging, etterforskning og oppfølging av barn som har blitt utsatt for vold og overgrep. Dette inkluderer også
flere helsesøstre i skolene til å snakke med barn og på helsestasjonene til å se barn og familier som trenger hjelp.

15.

Styrket arbeidet mot menneskehandel

Kampen mot slaveri er ikke over. Menneskehandel er et grovt overtramp mot menneskeverdet. Derfor må KrF være i front
på å bekjempe bakmennene og hjelpe ofrene som er vår tids slaver. I budsjettforliket fikk vi på plass flere titalls millioner
ekstra til enda flere team som skal stoppe menneskehandel og tilbud som skal hjelpe ofrene. Etter at den nye straffeloven
ble iverksatt har det vært uklart hvorvidt forsøk på sexkjøpsloven skal være straffbart. KrF har fått gjennomslag for at det
skal være straffbart.

16.

Sikrer fortsatt tilbud for rusavhengige

I budsjettforliket i fjor øremerket KrF over 100 millioner til rusbehandling i regi av ideelle aktører. KrF har også fått til
en ekstrabevilgning på 20 mill kr som skal sikre at Blå Kors Borgestadklinikken i Skien kan opprettholde dagens drift. En
nedleggelse av dette uvurderlige fagmiljøet hadde svekket både kvalitet og kapasitet på avrusningstilbudet, og gravide
rusmiddelmisbrukere hadde mistet et svært viktig tilbud.

17.

Bedre ettervern for rusavhengige

KrF er opptatt av å hjelpe rusavhengige til et liv i rusfrihet. Det handler om menneskeverd. Derfor er godt ettervern etter
rusbehandling så viktig. I programmet vårt skriver KrF mye om behovet for et integrert ettervern som i større grad henger
sammen med rusbehandlingen. Og nå stiller Stortinget seg samlet bak et forslag om som sikrer at ettervern blir en
integrert del av behandlingstilbudet for pasienter med rus- og/eller psykiske lidelser. Det er gledelig!

18.

Økt skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner og trossamfunn enda en gang

I 2012 fikk man skattefradrag for gaver inntil 12 000 kroner. Hvert år i forrige periode økte KrF denne grensen, og i år har vi
gjort det igjen. I 2018 får du fradrag for gaver inntil 40 000 kroner per år! Frivillige og ideelle organisasjoner og trossamfunn
er svært viktig, både for enkeltmennesker og for samfunnet vårt. Derfor prioriterer KrF å gjøre det enklere å støtte dette
økonomisk.

19.

Enighet om skolegudstjenester

KrF har fått slutt på de jevnlige diskusjonene som dukker opp hver førjulstid rundt skolegudstjenester. Nå skal regjeringen
utarbeide en nasjonal veileder om hvordan skolene best kan legge til rette for at elever som ønsker det, skal kunne delta
på skolegudstjenester. Slik rydder vi unna den usikkerheten som har vært rundt dette.

20.

Styrking av tilskudd til Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn

KrF ble til for å verne om kristenarven og verdier forankret i kirkens budskap. Både folkekirken og frikirkene er viktige
verdiformidlere og fellesskapsinstitusjoner, som bidrar til å gi mennesker livskvalitet og styrke sivilsamfunnet. I budsjettet i
fjor styrket KrF kirke- og trossamfunnstilskuddene med totalt 61 millioner kroner.

21.

Flere politistillinger i distriktene

Trygghet i hverdagen er grunnleggende for oss alle. I fjor fikk vi på plass 131 millioner kroner ekstra som skal brukes
til politistillinger rundt om i landet. Det gjør at vi etter beregningene har mulighet til å ansette alle de som går ut av
Politihøgskolen i 2018. Det gjør norske lokalsamfunn tryggere.

22.

Mer bredbåndsutbygging

I flere år har KrF kjempet aktivt for bedre bredbånd rundt i hele landet, og vi har sikret 80 millioner ekstra i økt tilskudd til
bredbåndsutbygging. Godt bredbånd er helt avgjørende for både folk og næringsliv i Distrikts-Norge!

23.

Samlet oppgaveoverføring til fylkeskommunene

Regionreformen er en viktig sak for KrF, fordi den gir mulighet for betydelig overføring av oppgaver, ansvar og myndighet
fra staten til fylkeskommunene. Flere beslutninger skal tas av folkevalgte regionale politikere fremfor statlige byråkrater.
Det er viktig for en effektiv distriktspolitikk. KrF har fått gjennomslag for at Stortinget skal få en samlet behandling av
oppgaveoverføring i løpet av 2018. Det er bedre enn å ta for seg en og en oppgave, og det sikrer sammenheng og
mulighet til å se helheten, til beste for innbyggerne i fylkene!

24.

Likere pris på strøm i distriktene og i byene

I dag er det slik at mange i Distrikts-Norge betaler betydelig mer i nettleie enn folk i sentrale strøk. Det er ikke rettferdig
at de som bor i bygdene skal betale mye mer for strømmen sin enn de som bor i byen. KrF er opptatt av gode vilkår for
distriktene, og derfor er vi stolte over å ha fått gjennomslag for at regjeringen skal utrede ulike modeller for hvordan
nettleien kan bli likere over hele landet.

25.

Matkastelov

Vi kaster absurd mye mat i Norge. KrF har fått gjennomslag for en lov som skal sikre at butikker og matindustrien ikke
skal kunne kaste spiselig, men ikke-salgbar mat, men at den må doneres enten til organisasjoner som deler ut mat til
vanskeligstilte, eller til dyrefôr. Å kaste mat er sløsing med ressurser. Maten vi lager bør vi heller bruke til noe fornuftig,
også etter best før-datoen.

26.

Tiltak mot plast i havet

Mange av oss reagerer sterkt når vi ser reportasjer om sjøfugler eller andre dyr som dør av å spise plastsøppel som vi
mennesker har kastet i havet. Dette vil KrF gjøre noe med! I budsjettforliket i fjor ble det 50 millioner ekstra til tiltak mot
marin forsøpling.

27.

Vi tar bedre vare på naturen

Miljøpolitikk handler ikke bare om klima, men også om å ta vare på naturen vår. Flere arter, også i Norge, er truet, og vi
må gjøre mer for å sikre gode levevilkår for disse. KrF er veldig glad for å ha sikret over 130 millioner ekstra til tiltak for å
forvalte naturen rundt oss på en bedre måte. Dette inkluderer blant annet 75 millioner i økte midler til frivillig skogvern,
akkurat slik KrF ønsker.

28.

Flere kvoteflyktninger

Grunnet endrede forhold på grensene til Europa kommer det nå mye færre asylsøkere enn tidligere år. Det betyr at Norge
har kapasitet til å ta imot noen flere kvoteflyktninger som er anerkjent som flyktninger av FN. I budsjettforliket i fjor fikk
vi til å ta imot 1000 flere kvoteflyktninger i form av barnefamilier som ikke kan få tilstrekkelig beskyttelse i nærområdene.

29.

Økt nødhjelp til Kongo og Jemen

I revidert nasjonalbudsjett ble KrF og regjeringspartiene enige om å øke den humanitære bistanden til de ufattelige
krisene i Kongo og Jemen med over 150 millioner kroner. I Kongo er over 13 millioner mennesker helt avhengig av nødhjelp,
mens i Jemen dør det ett barn hvert tiende minutt og 80 prosent av befolkningen klarer seg ikke uten nødhjelp.

30.

Økt bistand til Afrika

I budsjettet i fjor fikk KrF gjennomslag for en økning av bistanden til Afrika på 400 millioner kroner. KrF ønsker at mer av
bistanden skal gå til de som trenger det mest – til de aller fattigste. Nye prognoser viser at stadig flere av verdens ekstremt
fattige vil befinne seg i Afrika sør for Sahara. Derfor er KrF svært glad for denne økningen.

31.

Søndagen forblir en annerledesdag

KrF mener det har en stor verdi at vi som samfunn har en dag der flest mulig av oss kan ha fri samtidig, med roligere rytme
og mer tid til nære fellesskap. En dag som ikke er preget av kommersialisering og shopping, men av muligheter til å bruke
tid på familie, venner, fritidsaktiviteter, frivillig arbeid osv. Også i denne perioden har noen ønsket å endre på søndagen,
men KrF har fått solid gjennomslag for å bevare søndagen som den annerledesdagen den er i samfunnet vårt!

32.

Pensjonsslippen på papir

KrF mener det er positivt med digitalisering, men vi må ikke lage ordninger som gjør at mange eldre føler seg ekskludert
og stigmatisert. Takket være KrF kan de pensjonistene som ønsker utbetalingsslippen på papir nå få dette, samtidig som
vi har fått til økte midler til IKT-opplæring for seniorer, så flere kan bli inkludert i det digitale samfunnet.

33.

Utvidet den nasjonale TT-ordningen for dem med særlige behov

KrF har vært en forkjemper for en nasjonal TT-ordning for blinde og andre med særlige behov knyttet til transport. Nå blir
ordningen innført i enda flere fylker. Dette betyr mye for mange med nedsatt funksjonsevne.

34.

Stoppet avgift på skifteattest ved dødsfall

Regjeringen ville innføre et gebyr for å få skifteattest når et nært familiemedlem har gått bort. Dette er ikke en type gebyr
og avgifter vi trenger, og KrF er glad for å ha fått fjernet dette gebyret.

35.

Mer til bemanning, trening og utstyr til Heimevernet

Heimevernet utgjør en viktig del av den norske forsvars- og sikkerhetsberedskapen. I forhandlingene i forbindelse med
landmakts-proposisjonen fikk KrF gjennomslag for å øke antallet HV-soldater med 3 000 til 40 000 i områdestrukturen. I
tillegg skal det trenes mer og soldatene skal få bedre utstyr. Oppfølgingen av dette ble startet i revidert nasjonalbudsjett
hvor det ble bevilget 36 ekstra millioner til bemanning, trening og utstyr til Heimevernet.

36.

Ryddigere arbeidsliv

KrF er opptatt av trygge forhold for norske arbeidstakere. Derfor har vi fått på plass tydelige begrensninger for bruken av
innleid arbeidskraft i norsk næringsliv. Også her viser KrF sin tydelige egenart med våre gode sentrumsløsninger: Vi sier
nei til de rødgrønnes rigide forbud mot innleie fordi dette ville kunne gå utover viktige næringer i Distrikts-Norge. Samtidig
sier vi nei til et frislipp for innleid arbeidskraft og stiller klarere og sterkere krav til bedrifter som vil benytte seg av dette. Vi
skal ha et ordentlig og skikkelig arbeidsliv i Norge, og det vil KrF sørge for!

37.

Stoppet usosialt kutt i dagpengeordningen

KrF stoppet regjeringens kutt i dagpengeordningen, som var både usosialt og ville virket mot sin hensikt. Kuttet vil økt presset
pa ̊ andre ytelser, som sosialhjelp eller arbeidsavklaringspenger, og flere risikerte å skyves lenger unna arbeidsmarkedet.

38.

Ja til folkehelsefremmende avgifter

For høyt inntak av sukker og fett gir store utfordringer for folkehelsa i Norge. Derfor tok KrF til orde for å innføre vanlig
moms på brus og godteri i stedet for redusert moms. I stedet fikk vi økt avgift på sjokolade- og sukkervarer samt på
alkoholfrie drikkevarer som rammer brus og saft. Det var ikke primært KrFs modell, men det er viktig at vi som forbrukere
får insentiver til å redusere inntaket av brus og usunne produkter. KrF mener dette er bra for folkehelsa, og vi vil fortsette
å jobbe for at avgiftene blir enda bedre og riktigere innrettet.

39.

Utrede fjerning av 350-kronersgrensen for momsfri import

KrF vil fjerne konkurransefordelen som utenlandske nettbutikker har gjennom grensen for momsfri import. Det er en
ordning svekker norsk handelsnæring og norske arbeidsplasser. Vi må i stedet få et smidig og enkelt system for betaling
av toll og moms som ikke virker unødvendig fordyrende. Derfor er det viktig og bra at KrF nå har fått gjennomslag for at
regjeringen må utrede fjerning av denne grensen i forbindelse med statsbudsjettet til høsten.

40.

Ja til flere røykfrie plasser

KrF ønsker røykfrie soner slik at folk som ikke røyker skal slippe å bli utsatt for andres røyking. Vi har pekt på konkrete
eksempler som lekeplasser og innganger til stasjonsbygninger, flyplasser og sykehus. Arenaer hvor man er ute og ikke har
mulighet til å trekke seg vekk. Derfor har KrF foreslått og fått gjennomslag for at regjeringen må utrede tiltak for hvordan
man kan hindre at flere begynner å røyke, gjøre flere steder tobakksfrie og hindre passiv røyking.

