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Innspill til KrF til regjeringsforhandlingene 
 
Norges Bygdekvinnelag ønsker å komme med følgende innspill til hva vi mener KrF bør 
arbeide for å få gjennomslag for i regjeringsforhandlingene.  
 

 

Frivillighet og full momskompensasjon 

KrF er en viktig alliansepartner for å sikre gode kår for frivilligheten. Frivilligheten fyller 
viktige samfunnsfunksjoner, som kompetansebygging, demokratisering og forebygging av 
utenforskap. For Norges Bygdekvinnelag representerer frivilligheten bærebjelken i gode og 
trygge lokalsamfunn, og en viktig arena for opplæring og rekruttering av kvinner til 
posisjoner i politikk, organisasjons- og næringsliv. 
 
Frivilligheten bør ikke skattlegges. Likevel får ikke frivillige organisasjoner full kompensasjon 
for sine momsutgifter, til tross for at dette er et uttalt mål for flere regjeringspartier. KrF har 
nå en historisk mulighet til å sikre dette, og bidra til at frivilligheten fra 2019 får 
forutsetninger til å bidra enda mer til storsamfunnet.  
 

• Vi ber KrF arbeide for å sikre en forpliktende formulering i 
regjeringserklæringen om full momskompensasjon. 

 
 

Gode liv i levende bygder 
Vi ønsker et samfunn der alle har like muligheter uavhengig av hvor de bor. Langsiktig og 
kunnskapsbasert forvaltning og bruk av menneskelige, kulturelle og naturgitte ressurser i 
hele landet, har bidratt til at Norge i dag er blant verdens beste land å bo i. Vi mener dette er 
en bærekraftig samfunnsmodell for framtiden. Vi ber KrF jobbe aktivt for å snu 
sentraliseringsutviklingen gjennom å: 
 

• Sikre likeverdig tilgang til gode offentlige tjenester uavhengig av hvor man 
bor i landet, spesielt i forbindelse med den pågående region- og 
kommunereformen. 

• Øke satsingen på lokal innovasjon generelt og kvinnelig entreprenørskap 
spesielt. 

• Gjøre brebånd tilgjengelig over hele landet gjennom økte bevilgninger til 
utbygging. 
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Trygg matproduksjon på norske ressurser 

Norske forbrukere ønsker trygg og sunn mat, landbruk over hele landet, og en 
matproduksjon basert på norske ressurser. Selvforsyning, nasjonal matsikkerhet og 
beredskapsevne må være sentrale fokusområder i tiden vi lever i. I tillegg må forbrukere 
sikres åpenhet om produktene og retten til å selv velge hvilke varer de skal kjøpe. Vi ber KrF 
jobbe for følgende: 
 

• En styrking av jordvernstrategien og en langsiktig nullvisjon for nedbygging av 
matjord. 

• En reversering av sentraliseringstendensen i landbruket og en satsing på små og 
mellomstore bruk, som kan utnytte norske ressurser der de er. 

• Rask implementering av Lov om god handelsskikk. 

• At føre-var-prinsippet fortsatt skal være førende for norsk GMO-politikk, og at 
man jobber for et internasjonalt moratorium for utsetting av gen-drivere i 
naturen. 
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