ANALYSE AV
PARTIPROGRAMMENE

Vurdering av partiprogrammene opp
mot identifiserte behov i rapporten
State of the Nation - Norges tilstand 2021

FORORD
Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har siden 2010 analysert Norges offentlige ryggrad i
rapporten «State of the Nation». Rapporten beskriver tilstanden og behovene til Norges
viktigste infrastruktur, og hvor mye vedlikeholds- og investeringsetterslepet øker fra periode
til periode.
Frem til 2010 fantes det ingen fullstendig oversikt over tilstanden til offentlige bygg, anlegg
og infrastruktur. RIF har derfor valgt å utføre den viktige samfunnsoppgaven det er å
kartlegge og synliggjøre verdiene, behovene, og gi råd om hva som kreves for å få mest ut
av offentlige midler.
I State of the Nation 2021 har RIF kartlagt og synliggjort behovene på hele 12
samfunnskritiske områder, som tilsvarer verdier for 7000 milliarder. Ved å gi råd og dele
kunnskap til forvaltere og politikere, håper RIF å gi beslutningstakere et bedre fakta- og
kunnskapsgrunnlag.
I likhet med i 2017, er det gjennomført en analyse av partiprogrammene til de politiske
partiene, som i dag er representert på Stortinget. Formålet er å undersøke hvordan partiene
svarer på behovene som er avdekket i rapporten for 2021.
Områdene som er undersøkt har høy samfunnsmessig verdi, og er av stor betydning for
befolkningens helse og sikkerhet. I tillegg stiller klimaendringer, uforutsette kriser, urbanisering
og demografiske utfordringer økte krav til offentlige bygg og infrastruktur. Nytt i år er at vi har
også vurdert området energi. Skal Norge nå målene om å halvere klimagassutslippene innen
2030, må fossil energi erstattes av langt mer fornybar energi enn vi produserer i dag, og det
vil være behov for energieffektivisering i alle sektorer, og nye investeringer i strømnettet.
Vi håper rapporten er til nytte, når den enkelte skal ta sitt valg.
Godt valg!
Rådgivende Ingeniørers Forening
Liv Kari Skudal Hansteen
Administrerende direktør
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1 Bakgrunn og metode
1.1 Formål
Formålet med denne rapporten har vært å gjennomføre en analyse av partiprogrammene til
partiene på Stortinget, for å vurdere hvorvidt og i hvilken grad partiene omtaler og følger opp
behovene som er beskrevet i rapporten State of the Nation 2021. Områdene som er vurdert
er kommunale bygg, helsebygg, jernbane, vei, vann og avløp, samt energi.

1.2 Bakgrunn
State of the Nation 2021 tar for seg status og fremtidsutsikter for bredden av norsk infrastruktur
og offentlige bygg. Arbeidet er utført av ledende ingeniører, og kvalitetssikret av uavhengige
fageksperter.
Siden forrige kartlegging i 2015 har oppgraderingsbehovet på bygg og infrastruktur økt med
600 milliarder kroner. Rapporten viser at bygg og infrastruktur har et samlet oppgraderingsbehov
på over 3 200 milliarder kroner.
Karakterskalaen går fra 1 til 5, der 1 angir den dårligste tilstanden og 5 angir tilstanden «som
ny». Rapporten viser at kommunal- og fylkeskommunal vei, i tillegg til jernbane, sykehus og
kommunale bygg kommer verst ut. Disse fem kategoriene har alene et oppgraderingsbehov
på 1 800 milliarder kroner. Kun én kategori – avløpsanlegg – har hatt en svak forbedring
sammenlignet med 2015. Likevel er standarden også for denne kategorien langt unna å kunne
beskrives som «god» (karakter 4). I tillegg har RIF vurdert sektorens evne til å tilpasse seg den
fremtidige utviklingen, samt de krav og behov som vil stilles i fremtiden. Vurderingen av
fremtidsutsiktene er basert på historiske investeringer og det som er kjent av investeringsplaner
per i dag. Her viser State of the Nation blant annet at norsk energiproduksjon kun dekker dagens
behov. Men for å nå norske klimamål og ambisjoner kreves en omfattende overgang fra fossil til
fornybar energi.

1.3 Metode
Vi har undersøkt partiprogrammene til de ni partiene som i dag er representert på Stortinget.
Partiene presenteres i tråd med den tradisjonelle høyre-venstre aksen i norsk politikk. Med
utgangspunkt i denne, kan partiene fremstilles i følgende rekkefølge.
Rødt (R), Sosialistisk Venstreparti (SV), Arbeiderpartiet (Ap), Senterpartiet (Sp),
Miljøpartiet De Grønne (MDG), Venstre (V), Kristelig Folkeparti (KrF), Høyre (H) og
Fremskrittspartiet (FrP).
Partiprogrammene er gjennomgått for å undersøke partienes omtale av følgende utvalgte
områder: kommunale bygg, helsebygg, jernbane, vei og avløp, samt energi.
Partiprogrammene er gjennomgått for å undersøke partienes omtale av følgende utvalgte
områder: kommunale bygg, helsebygg, jernbane, vei og avløp. Vi har hovedsakelig tatt
utgangspunkt i partienes andreutkaster, og sammenlignet disse opp mot vedtatt politikk per juni
2021. Det innebærer at vi ved behov har gjort justeringer i tråd med de endelige programmene,
og vurdert begrunnelser og karakterer løpende.
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Partiprogrammene gir et overordnet bilde av partienes standpunkter, men gir sjeldent nok
informasjon til å konkludere med hva som er de faktiske prioriteringene til partiene. Et mer
fullstendig bilde kan oppnås ved å undersøke økonomiske prioriteringer, voteringer, samt
politiske forslag og vedtak slik de kommer til uttrykk i Stortinget. Partiprogrammene gir
imidlertid en god oversikt over politiske satsninger på sentrale samfunnsområder, og er
derfor et godt grunnlag for å vurdere partienes standpunkter og politiske prioriteringer på et
mer overordnet nivå.
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1.3.1 Problemstillinger og kriterier
Denne rapporten har en todelt interesse. Det første vi undersøker er hvorvidt og i hvilken grad
partiene følger opp behovene som er avdekket i rapporten State of the Nation 2021, på utvalgte
områder. Dette innebærer en vurdering av hvor omfattende omtalen er på et område. Det andre
vi undersøker, er hvorvidt partienes prioriteringer av utvalgte områder har utviklet seg i positiv eller
negativ retning siden 2017. Det innebærer at våre vurderinger, begrunnelser og karakterer
sammenlignes med de som ble gitt i 2017.
I arbeidet med å vurdere partiprogrammene, har vi utarbeidet tre kriterier. Disse er henholdsvis
omfang og helhet, forpliktelse og sammenligning. Det første kriteriet, omfang, er brukt til å vurdere
hvor omfattende partienes satsninger er på utvalgte områder. Omfang trenger imidlertid ikke å si
noe om i hvilken grad partiene svarer på eller følger opp behovene, som er avdekket i tilstandsrapporten for 2021. Derfor har vi også vurdert partienes helhetsforståelse. I helhetsforståelse
legger vi vurderinger av hvorvidt partiene ser utvalgte områder under ett, og i sammenheng med
relevante samfunnsutfordringer. Et eksempel er at et parti omtaler ulike typer bygg knyttet til
spesialisthelsetjenesten, og at tiltak knyttes til beredskap av sykehus som kritisk infrastruktur.
Et annet eksempel er at et parti omtaler ulike typer bygg, og at tiltak sees i sammenheng med
miljømessig bærekraft som sirkularitet.
Kriteriet forpliktelse er brukt for å vurdere hvorvidt et parti faktisk følger opp behovene som er
avdekket i tilstandsrapporten. Sagt på en annen måte: Omfattende omtale eller helhetsforståelse
trenger ikke å bety at et parti kommer med konkrete løsningsforslag, som faktisk svarer på de
utfordringene som er avdekket på et område. Eksempler om omtaler, ønsker og tiltak følges opp
med konkrete mål eller grep for finansiering, og/eller at et parti vil innføre planer, krav eller
forskrifter.
Kriteriet sammenligning innebærer at vi sammenligner de ulike partienes omtale av de utvalgte
områdene, samt hvorvidt partiene viser helhetlig tilnærming og forpliktende tiltak. I tillegg
innebærer det en vurdering av om partiene har utviklet seg i positiv eller negativ retning siden
2017. Den siste formen for sammenligning innebærer at vi sammenlikner de vurderinger,
begrunnelser og karakter som er gitt i 2017 med de i 2021.

1.3.2 Definisjon av utvalgte områder
Kommunale bygg: Denne kategorien omfatter kommunale og fylkeskommunale skoler,
barnehager, boliger, kulturbygg, kirker og andre bygg i kommunalt og fylkeskommunalt
eie. Kategorien inkluderer også sykehjem og omsorgsboliger.
Helsebygg: Denne kategorien omfatter somatiske- og psykiatriske sykehus, samt
rus- og rehabilitering innenfor sykehusbygningene. Sykehjem er, som nevnt, inkludert
i kategorien kommunale bygg.
Jernbane: Denne kategorien omfatter all jernbaneinfrastruktur i Norge, inklusive
terminaler, stasjoner og driftsbanegårder.
Vei: Denne kategorien omfatter riksveier, fylkesveier og kommunale veier i Norge.
I tillegg dekker kategorien næringsveier, slik som veier for skogbruk.
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Vann og avløp: Denne kategorien omfatter kommunale og private avløpsrenseanlegg
og ledningsanlegg med tilhørende kummer og pumpestasjoner, og kommunale og private
vannforsyningsanlegg med reservevannforsyning.
Energi: Temaet energiproduksjon er avgrenset til produksjon av elektrisitet på land og
fornybar elektrisitet til havs, samt fjernvarme/kjøling og energieffektivisering. Energidistribusjon omfatter transmisjons-, regional- og distribusjonsnettet.

1.3.3 Avgrensninger og praktiske hensyn
Flere av de undersøkte områdene er forholdsvis sammensatt. Det gjelder blant annet for
områdene kommunale bygg, helsebygg og vei. Vi har derfor valgt å legge vekt på det som
pekes på som mest kritisk innenfor et område og hva som er anbefalt, slik det kommer til
uttrykk i State of the Nation 2021.
Det innebærer at det er tatt en skjønnsmessig vurdering av hvor enkelte
programformuleringer “hører best hjemme”. Et eksempel på dette er at flere partier
formulerer tiltak som knytter seg til bygg generelt. Når det ikke er presisert at dette gjelder
helsebygg, har vi valgt å behandle det under kommunale bygg. I slike tilfeller er det
understreket at det er bygg generelt som blir omtalt. Et eksempel på dette er at et parti vil
innføre universell utforming på alle offentlige bygg. Dette kan gjelde offentlige bygg på
kommunalt nivå, som skoler, barnehager og idrettsbygg, eller statlige bygg slik som
undervisningsbygg og nasjonale kulturbygg. Vi har valgt å behandle universell utforming
under kommunale bygg, da denne kategorien omfatter flere typer bygg enn kategorien
helsebygg.
En annet praktisk hensyn gjelder forståelsen av utvidelser av bygg. En utvidelse av en
tjeneste trenger ikke å være ensbetydende med at et fysisk bygg skal utvides. I mange
tilfeller vil imidlertid tjenesteutvidelse innebære at bygg blir fornyet eller utvidet, eller at
kapasiteten på infrastrukturen utvides. Vi har følgelig gjort skjønnsmessige vurderinger av
denne typen formuleringer. Eksempler på dette kan være at utvidelse av tannhelsetjenesten
kan vise til utvidede ressurser, mens å bygge ut antall sengeplasser ved somatiske sykehus
vil innebære en form for fornying eller utvidelse av bygg. Dette kan sees i sammenheng med
behov for å møte blant annet befolkningsvekst og demografiske utfordringer, eller behovet
for å ruste opp bygg for fremtidige beredskapssituasjoner.
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2 Sammendrag

Programmene for partiene på Stortinget er analysert for å vurdere hvorvidt og i hvilken grad
de omtaler og følger opp behovene som er avdekket i rapporten «Norges tilstand 2015 –
State of the Nation» på områdene kommunale bygg, helsebygg, jernbane, vei, vann- og
avløpsanlegg.
For å kunne vurdere partienes omtale, prioriteringer og satsninger innenfor de ulike
temaene, er det benyttet en skala fra 1 til 5, der 1 er dårligste vurdering og 5 er best.

Sammenlignet med analyse i 2017 vurderes partiprogrammene i snitt bedre enn sist. Dette
skyldes blant annet at flere partiet har en mer helhetlig tilnærming til områdene, samt flere
og/eller mer forpliktende tiltak.
For kommunale bygg er den gjennomsnittlige skåren 3,9, en bedring siden 2017. Analysen
viser at partiene har særlig økt fokus på klima og miljø, herunder sirkularitet. Det er positivt.
Samtidig preges kommunale bygg av et betydelige etterslep, og det er behov for flere
konkrete grep og rikelig med ressurser til vedlikehold og investering. Alle partier fordeler seg
på karakterene 3 og 4, med unntak av Sp som får toppkarakter 5.
På området vann og avløp gjør partiene i snitt det bedre enn i 2017, men fremdeles svakere
enn på de andre politikkområdene. MDG er det eneste partiet som får karakter 3, mens
resterende partier fordeler seg på karakterene 1 og 2 med noe forbedring siden 2017. Det er
positivt at flere partiet anerkjenner behovet for rent vann og behovet for klimatilpasning. Det
er likevel bekymringsfullt at partiene i liten grad formulerer konkret politikk for å vedlikeholde
og oppgradere vann- og avløpsnettet.
Den samlede poengsummen på området helsebygg er vurdert til karakter 3,4, en forbedring
siden 2017. I likhet med i 2017, er Sp det eneste partiet som får karakter 5. Samtidig løftes
både Ap og FrP til karakteren 4, mens flere partier går fra karakter 2 til 3. Dagens helsebygg
har generelt dårlig fysisk tilstand med betydelige etterslep, og det er bra at partiene samlet
formulerer en mer helhetlig politikk på området. Samtidig etterlyser vi flere tydeligere grep og
mer forpliktende planer som sikrer økt vedlikehold skjermet for salderingsmuligheter.
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I 2017 gjorde partiene det i snitt best på jernbane. I 2021 faller karakteren noe, men ligger
fortsatt på et høyt nivå. Det er positivt da mesteparten av jernbanenettet er utdatert og har et
omfattende behov for vedlikehold og oppgradering for å tilfredsstille krav til frekvens,
hastighet og pålitelighet. Partiene som gjør det det svakere på jernbanen siden sist er Ap,
Sp, V og Høyre. I likhet med i 2017 får SV og MDG karakter 5, men nå er også KrF løftet til
denne karakteren.
På området vei gjør partiene det i snitt likt som i 2017, med karakter 3. Riksveinettet har
store investeringsbehov for å sikre effektive hovedårer mellom landsdeler. Mens særlig på
fylkesveiene er det et gjennomgående stort vedlikeholdsetterslep. Det er negativt at partiene
i liten grad formulerer konkrete, forpliktene tiltak på området. På dette området gjør imidlertid
Ap, Sp, V og H det bedre siden sist, mens KrF gjør det svakere. I likhet med i 2017 får FrP
karakter 5, men i år får også Sp denne karakteren.
Området energi får i snitt karakter 3,4. Venstre, MDG, SV og KrF formulerer ambisiøse mål for
å sikre nødvendig energieffektivisering og satsing på fornybar energi. Mens partiene jevnt over
har en omfattende energipolitikk, er det ingen som får toppkarakter. Det er fordi få av partiene
har ambisiøse og klare mål kombinert med konkrete prioriteringer og tiltak.
Rødt var ikke en del av analysen av partiprogrammene i 2017. Dette partiet får karakter 4 på
kommunale bygg, 3 på helsebygg, jernbane og vei, og karakter 2 på området vann og avløp.
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2.1 Vurdering av de enkelte partienes politikk
2.1.1 Rødt
Dette er positivt:
• Partiet ønsker at barnehager og skoler skal sikres midler for å oppfylle lovfestede
krav til fysisk arbeidsmiljø.
• Rødt ønsker å følge anbefalinger fra OECD og WHO når det gjelder beredskap og
forsvarlig drift av sykehus.
Dette er negativt:
• Partiet omtaler ikke InterCity-satsningen eller ny Oslotunnel.
• Partiet vil legge ned Nye Veier AS.
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2.1.2 Sosialistisk Venstreparti
Dette er positivt:
• Partiet har et tydelig program på klima og miljø.
• Partiet fanger opp viktige behov på jernbanen, slik som InterCity-utbygging
og ny Oslotunell.
• Partiet har en konkret politikk på energieffektivisering
Dette er negativt:
• I likhet med i 2017 nevner ikke SV avløp i sitt partiprogram.
• Partiet har generelt svak politikk på vedlikehold av helsebygg
• Partiet satser relativt lite på vei og legge ned Nye Veier AS.
• SV vil prioritere kraft til fastlandsindustrien, men ønsker i liten grad
å bygge ut mer fornybar kraft.  
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2.1.3 Arbeiderpartiet
Dette er positivt:
• På kommunale bygg viser partiet en mer helhetlig og forpliktende politikk.
• Partiet har mer forpliktende tiltak på veiområdet enn i 2017.
• Ap å utrede nye modeller for investeringer i sykehusene
Dette er negativt:
• Partiet nevner ikke avløp i sitt partiprogram.
• Ap har lite konkret politikk på energieffektivisering

12

2.1.4 Senterpartiet
Dette er positivt:
• Partiet presenterer mer konkrete tiltak og virkemidler på nybygg og vedlikehold av
kommunale bygg.
• Om helsebygg har Sp konkrete forslag knyttet til kapasitet og finansiering.
• Partiet presenterer konkrete tiltak knyttet til vedlikehold og investering i vei, og vil
sikre mer langsiktig finansiering.
• Sp har en konkret politikk på energieffektivisering.
Dette er negativt:
• Verken InterCity-satsningen eller ny Oslotunnel blir nevnt i partiprogrammet.
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2.1.5 Miljøpartiet De Grønne
Dette er positivt:
• MDG har en tydelig satsing på sirkulærøkonomi innen bygg generelt.
• Partiet omtaler i stor grad offentlige innkjøp og kompetanse.
• Sammenlignet med i 2017, har partiet en mer omfattende omtale av ulike typer av
kommunale bygg.
• Har klare tallfestede mål for fornybarutbygging og energieffektivisering.
Dette er negativt:
• Partiet omtaler ikke vedlikehold av helsebygg, og er lite konkret om finansiering.
• MDG vil unngå utbygging av nye veier.
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2.1.6 Venstre
Dette er positivt:
• Venstre presenterer flere tiltak på helsebygg enn i 2017.
• Partiet satser mer på vei, og vil investere mer i fylkesveinettet.
• Venstre ønsker storstilt satsing på alle typer fornybar energi.
Dette er negativt:
• Venstre har en mindre forpliktende politikk på skolebygg enn i 2017.
• Partiet har ikke med InterCity og Oslotunnel, som i 2017, og har lite konkret politikk
på finansering og vedlikehold av jernbanen.
• Venstre nevner ikke avløp i sitt partiprogram, som partiet gjorde i 2017.
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2.1.7 Kristelig Folkeparti
Dette er positivt:
• KrF har helhetlig tilnærming og forpliktende tiltak på kommunale bygg.
• KrF har en omfattende satsing på jernbane, blant annet med satsing på InterCity.
• Partiet har mange konkrete tiltak på utbygging av fornybar energi, strømnett og
energieffektivisering
Dette er negativt:
• KrF nevner ikke avløp i sitt partiprogram.
• Partiet presenterer ikke særlig konkrete tiltak knyttet til finansiering av vedlikehold,
oppgradering og nyinvestering i helsebygg.
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2.1.8 Høyre
Dette er positivt:
• Høyre vil ha en helhetlig plan for restaurering og gjenbruk av bygg og materialer.
• Sammenlignet med i 2017 har partiet en mer helhetlig tilnærming til helsebygg.
• Høyre vil sikre målrettede støtteordninger vedlikehold av fylkesveiene, og øke
rammene og porteføljen til Nye Veier.
Dette er negativt:
• Høyre nevner ikke avløp i sitt partiprogram.
• Verken ny Oslotunnel eller InterCity-satsningen er omtalt i jernbaneprogrammet.
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2.1.9 Fremskrittspartiet
Dette er positivt:
• FrP har en omfattende, helhetlig og forpliktende satsning på vei.
• FrP har en forholdsvis omfattende satsing på helsebygg med konkrete
mål om finansering.
• Partiet legger stor vekt på energieffektivisering
Dette er negativt:
• FrP nevner ikke avløp i sitt partiprogram.
• FrP fokuserer i liten grad på vannforsyning og reservevann.
• FrP har lite konkret politikk for utvikling av alternative energikilder til olje og gass.
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Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) samler kunnskapsbedrifter
som planlegger, leder og gir råd i byggingen av morgendagens Norge.
Våre medlemmer utgjør mer enn 80 prosent av den norske rådgiverbransjen, har 13 000 ansatte og omsetter for om lag 15 milliarder
kroner i året.
Gjennom innovasjonskraft og kompetanse planlegger og former
RIF medlemmer byer og steder, bygg og infrastruktur samt energiforsyningen som skaper bærekraftige løsninger og verdier for over
200 milliarder til det norske samfunnet.
Jobben vår som interesseforening er å tilrettelegge for at rådgiverne
kan løse de store samfunnsoppgavene på en best mulig måte til glede
for det norske samfunnet.

facebook.com/RIFNorge

linkedin.com/company/1519206

Adresse:
Essendropsgate 3
Boks 5491 Majorstuen
0305 Oslo

Tlf: 22 85 35 70
E-post: rif@rif.no
rif.no
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