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Sentrum -  bare en vei til makt?
Innledning
For første gang siden 2001 sitter ingen av de såkalte sentrumspartiene i regjering. Og det er enda lenger 
siden Norge sist hadde en ”sentrumsregjering”. Men Kristelig Folkeparti (KrF), Senterpartiet (Sp) og 
Venstre (V) omtales fremdeles som et eget tyngdepunkt i norsk politikk. Av forståelige grunner er det i Sp 
det snakkes mest om ”samarbeid i sentrum” for tiden,1 men verken V eller KrF vil utelukke at ”sentrum” 
igjen kan samarbeide tettere i fremtiden.2 

Arne Strand har slått fast at det ”fortsatt er mer som forener Sp, KrF og V enn det er som skiller dem”, 
og at ”sentrum trengs i norsk politikk.”3 Hvorvidt ”sentrum” trengs eller ikke, er det nok delte meninger 
om. Men at ”sentrum” finnes, og at det er Sp, KrF og V som er sentrum, blir gjerne presentert, slik Arne 
Strand gjør, som noe helt selvfølgelig.  

I dette notatet ser vi nærmere på hva som knytter KrF, V og Sp sammen, og hva som skiller dem. Er det 
opplagt at det er akkurat disse tre partiene som utgjør ”sentrum” i norsk politikk? Og hva betyr det i så 
fall å være i ”sentrum”? 

Bakgrunn
For mange i KrF, V og Sp var det en viktig seier da Lars Korvalds (KrF) regjering ble dannet i 1972, som 
den første regjeringen siden 1935, der verken Høyre (H) eller Arbeiderpartiet (Ap) var med. Korvalds 
”sentrumsregjering”, bestående av KrF, V og Sp, kom til makten etter at Trygve Brattelis Ap-regjering gikk 
av etter at det ble nei-flertall i folkeavstemningen om norsk EF-medlemskap. Korvald-regjeringen hadde 
et smalt parlamentarisk  grunnlag (38 av 150 representanter) og måtte gå av da de borgerlige partiene 
mistet flertallet i valget i 1973.4 

Til tross for Korvald-regjeringens korte regjeringstid var denne regjeringen viktig, fordi den etablerte KrF, 
V og Sp som et eget alternativ i norsk politikk. 

Drømmen om en sentrumsregjering gikk igjen i oppfyllelse da de tre partiene dannet regjering, med 
KrFs Kjell Magne Bondevik som statsminister, etter stortingsvalget i 1997. Bondevik I-regjeringen var, i 
likhet med Korvald-regjeringen, en mindretallsregjering med et ganske smalt parlamentarisk grunnlag 
(42 av 165 representanter). Men regjeringen ble sittende lenger enn mange, inkludert Bondevik selv5, 
hadde trodd. Bondevik I-regjeringen, eller ”sentrumsregjeringen”, gikk av i mars 2000 etter å ha stilt 
kabinettspørsmål i ”gasskraftsaken”, og den ble erstattet med en Ap-regjering – (Stoltenberg I).6

Begge de to sentrumsregjeringene vi har hatt, kom til makten som følge av spesielle omstendigheter i 
norsk politikk. Korvald-regjeringen ble dannet som følge av den politiske unntakstilstanden 

EF-kampen skapte. Bondevik I-regjeringen ble mulig som følge av en lignende unntakstilstand etter 
EU-avstemningen i 1994 og det påfølgende gode valgresultatet for nei-partiene KrF, Sp og V, og, ikke 
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minst, Thorbjørn Jaglands oppsiktsvekkende 36,9-ultimatum til velgerne. Samtidig var Høyre på dette 
tidspunktet ikke rede til å danne noe regjeringsalternativ. Konfliktene med både FrP og sentrumspartiene 
var altfor omfattende, og Høyre selv slet med å utgjøre noe naturlig samlingspunkt, blant annet som 
følge av fallende velgeroppslutning.

De siste årene har KrF,  V og Sp valgt ulike samarbeidspartnere, og de har gått inn for ulike regjerings-
alternativer. Forestillingen om ”sentrum” som et eget ideologisk alternativ er imidlertid høyst levende. 
Men hva er substansen i ”sentrumsalternativet”? Eller sagt på en annen måte:  Hva er det politiske 
prosjektet de tre partiene står sammen om?

Sentrumspolitikk er ikke (bare) mellompolitikk
KrF, V og Sp bruker betegnelsen ”sentrum” i en annen betydning enn (bare) for å markere at de befinner 
seg i midten av det politiske landskapet. Riktignok er de opptatt av å understreke at de er blokkuavhengige 
og derfor kan samarbeide med alle, både til høyre og venstre på den tradisjonelle politiske aksen, noe 
som tyder på at de befinner seg i en slags mellomposisjon i det politiske landskapet. Samtidig er det ikke 
tilfeldig at betegnelsen ”mellompartier” ikke har samme status som ”sentrumspartier”. ”Sentrum” er, i 
følge sentrumsalternativets tilhengere, et politisk alternativ som befinner seg bortenfor den tradisjonelle 
høyre/venstre-aksen, med et eget sett av verdier og prioriteringer som ikke finnes verken på høyre- eller 
venstresiden. 

Kjell Magne Bondevik er blant dem som har vært nøye med å understreke at ”sentrumspolitikk” ikke 
er det samme som ”mellompolitikk”. Han har derfor vært opptatt av at KrF, V og Sp må omtales som 
sentrumspartier, ikke mellompartier, slik Ap, H og mediene, ifølge Bondevik, ofte har gjort. Sentrumspolitikk 
er altså noe annet enn en politikk midt mellom H og Ap. Bondevik skriver i sin selvbiografi, ”Et liv i 
spenning”, at sentrumspolitikken ”er kjennetegnet av vektlegging av små enheter som familie og nærmiljø, 
en offensiv miljø- og ressurspolitikk, en aktiv distriktspolitikk, satsing på frivillige organisasjoner, respekt 
for de såkalte motkulturer i det norske samfunn og en økonomisk politikk i balanse mellom offentlig 
styring og privat initiativ.”7 

”Vi balanserer mellom sosialisme og liberalisme, mellom kollektivisme og individualisme og mellom stat 
og marked”, sier dagens KrF-leder Knut Arild Hareide om KrF.8 Denne typen beskrivelser av KrF og de 
andre sentrumspartiene stemmer antagelig ganske godt med hva de faktisk står for i økonomisk politikk. 
Alle de tre partiene er for eksempel (noe) mer positive til skattelettelser enn Ap, men går inn for mer 
moderate lettelser enn Høyre (og Frp). Formueskatten er et godt eksempel her. Alt i alt virker det rimelig 
å si at KrF, V og Sp plasserer seg mellom H og Ap i økonomisk politikk og i synet på statens rolle. Om man 
vil si at de tre partiene er mellom eller i sentrum her, blir kanskje derfor mest en smakssak.

Men insisteringen på at det er forskjell på ”mellompolitikk” og ”sentrumspolitikk” tyder på at 
”sentrumspolitikken” som knytter Venstre, KrF og Sp sammen, handler om noe annet, eller i hvert fall 
noe mer, enn at de alle ”balanserer mellom” andre ideologier og partier.

Hva består ”sentrumsalternativet” av?

Fellesskap i ”sentrum”
Marit Arnstad (Sp) har slått fast at det er ”mange kontaktflater” mellom KrF, V og Sp.9 Men det finnes 
mange kontaktflater mellom alle norske partier. Spørsmålet er om KrF, V og Sp har spesielt mange 
kontaktflater, og om de har mer til felles med hverandre enn de har med andre partier. Det er ikke 
opplagt. 
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Uenighetsindeksene under, som er basert på stemmegivning i Stortinget i perioden 1993-2010, 
tyder på at sentrumspartiene er mindre uenige med hverandre enn de er med andre partier. Sp har 
riktignok vært aller minst uenig med SV og Ap i denne perioden, men dette må antagelig først og 
fremst tilskrives deltakelsen i Stoltenberg II-regjeringen. Det er for øvrig klart at disse dataene generelt 
bærer preg av at partiene har inngått i ulike regjeringskonstellasjoner i perioden, og stemmegivning 
i Stortinget gjenspeiler det.  Det er med andre ord begrenset hvor mye en slik uenighetsindeks sier 
om hvor enige partiene egentlig er, basert på deres primærstandpunkter. Likevel indikerer disse 
dataene at det er mindre uenighet mellom KrF, V og Sp enn mellom sentrumspartiene og andre 
partier.  Gjennomsnittlig uenighet peker i den retning, og det kan se ut til at sentrumspartier som 
ikke sitter i regjering, er minst uenig med andre sentrumspartier som heller ikke sitter i regjering. 
Under Stoltenberg II-regjeringen var for eksempel V og Krf minst uenige med hverandre, mens begge 
var mest uenig med Frp.

Men at KrF, V og Sp står nær hverandre når det gjelder stemmegivning i Stortinget på et aggregert 
nivå, betyr ikke nødvendigvis at det er et særlig sterkt fellesskap mellom disse partiene. Det er nok 
av uenighet mellom disse partiene, og nok av enighet mellom de enkelte sentrumspartiene og andre 
partier, til at også andre fellesskap kan være (minst) like naturlige som ”sentrum”.

På flere av de politikkområdene der sentrumspartiene står sammen, har KrF, V og Sp også 
”kontaktflater” med andre partier. Høyre er for eksempel minst like opptatt av sivilsamfunnet og 
frivillig sektor som KrF, V og Sp er. Og i miljøspørsmål er trolig SV like mye et «sentrumsparti» som 
KrF, V og Sp er, hvis ”offensiv miljøpolitikk”, slik disse partiene definerer det, er et kriterium for å 
være i sentrum.

Uenighetsindekser basert på stemmegivning i Stortinget10

Uenighet mellom Venstre og andre partier
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Uenighet mellom KrF og andre partier

Uenighet mellom Senterpartiet og andre partier

Er sentrum et ”tredje tyngdepunkt”?
Noen ser ut til å mene at sentrumsregjeringenes største suksess var at de ble dannet, og at de ikke 
straks ble felt i Stortinget.11 Daværende statsminister Kjell Magne Bondevik erklærte følgende på en 
presskonferanse i januar 1998: ”Den regjering som ble karakterisert som ”luftslott” og ”dødfødt”, har 
nå fungert i 100 dager. (…) Så langt har vi som mindretallsregjering også maktet forholdet til Stortinget. 
(…) Regjeringsskiftet har skapt en ny politisk situasjon ved at sentrum klart fremtrer som et tredje 
tyngdepunkt i norsk politikk.”12 
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Men hva betyr det å være ”et tredje tyngdepunkt i norsk politikk”? Blir man et tredje tyngdepunkt ved 
å danne en regjering som ”fungerer”, og som ”makter forholdet til Stortinget”? Eller sagt på en annen 
måte: Representerer sentrumspartiene også et ideologisk alternativ til høyre- og venstresiden? 

Sentrale sentrumspolitikere ser ut til å mene det. Senterpartiets Liv Signe Navarsete understreket i 
november 2013 at det fremdeles gir mening å snakke om sentrum som et tredje alternativ i norsk politikk 
– et alternativ til både høyre- og venstresiden. “Det er mange områder som ikke blir ivaretatt av «de 
store» partiene”, sa hun.13 Det er noe i dette. 

På noen politikkområder står nemlig KrF, V og Sp sammen nokså alene. Det handler mye om 
distriktspolitikk, sentrum/periferi-spørsmål og de såkalte motkultursakene (målsaken, alkoholpolitikk 
osv). Motkulturenes rolle er riktignok svekket, og sentrumspartiene legger mindre vekt på disse enn før. 
Men disse sakene ser fortsatt ut til å spille en rolle for å markere ”sentrumsprofil”. Og det er, som vi har 
vært inne på, neppe tilfeldig at de to gangene vi har hatt sentrumsregjering har vært i etterkant av en 
EF/EU-strid. Sentrum/periferi-konfliktene og de klassiske motkultursakene mobiliserte i forbindelse med 
folkeavstemningene om EF/EU. 

Men det er ikke bare i EF/EU-kampene sentrumspartiene har stått sammen om å si nei. Mange av de 
sakene sentrumspartiene har stått sammen om, har ett viktig fellestrekk: De handler om aktiv motstand, 
eller i det minste dyp skepsis, mot endringer. Kjell Magne Bondeviks selvbiografi, ”Et liv i spenning”, 
er en god illustrasjon på dette. Det står selvsagt mye om små og store politiske saker i den tidligere 
statsministeren og sentrumsideologens selvbiografi. Men fraværet av et positivt politisk prosjekt er 
slående. Her finnes knapt noe eksempel på initiativ eller aktiv støtte til store reformer eller endringer, 
og aldri noen begeistring når slike endringer likevel har blitt gjennomført. Sentrumspartiene var 
”skeptiske” til Stoltenberg I-regjeringens sykehusreform og stemte mot reformen som ble vedtatt med 
støtte fra H og Frp. Omstruktureringen av Forsvaret på begynnelsen av 2000-tallet skapte ”engstelse” 
i sentrumspartiene, og de lyktes med å ”bremse” en del av endringene.14 Bondevik I-regjeringen stilte 
aldri noe kabinettspørsmål for å få noe gjennomført. Derimot stilte regjeringen kabinettspørsmål, og gikk 
av, på samlet motstand mot bygging av gasskraftverk. 

Sentrumspolitikere vil antagelig påpeke at de reformene som her nevnes, er typiske eksempler på 
sentralistiske reformer, og at gasskraftsaken var en viktig miljøsak. Det er derfor helt i tråd med sentrale 
(sentrums)ideer om maktspredning, subsidiaritet, sentrum/periferi-spørsmål og miljøvern å være mot 
slike reformer. Det er noe i det. Disse eksemplene er dessuten heller ikke noe bevis for at sentrumspartiene 
er mot reformer og endringer per se. 

Og det fins selvfølgelig eksempler på reformer som sentrumspartiene har gått inn for, og til dels fått 
gjennomført. Men det er vanskelig å finne eksempler på betydelige strukturelle reformer som de tre 
sentrumspartiene har samlet seg om. De reformene sentrum har stått sammen om, kjennetegnes gjerne 
av at de innebærer, eller rett og slett går ut på, økte bevilgninger over statsbudsjettet.

Da Kjell Magne Bondevik oppsummerte sentrumsregjeringens første 100 dager i januar 1998, trakk han 
frem følgende: ”Av særlig viktighet vil det stå igjen at vi har fått gjennomslag for prinsippet i to viktige 
reformer, økt minstepensjon med 1.000 kroner pr. måned, og kontantstøtte med ca. 3.000 kroner pr. 
måned for barn fra 1 til 2 år.”15

Det var også en viktig satsing fra sentrumsregjeringen å ”gradvis snu flyttestrømmen” fra distriktene. 
Det målet ble ikke nådd, og det kommer selvsagt an på øyene som ser om dette var et offensivt 
endringsprosjekt, eller om det var nok et eksempel på sentrumsmotstand mot endringer.16
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Sentrumspartiene er også splittet
Senterpartiets nestleder Ola Borten Moe uttalte i 2010 at ”sentrum fremstår som splittet”,17 og han 
beklaget det. Men dette er også en realitet: KrF, V og Sp er splittet i mange viktige spørsmål. De tre 
partiene står, som vi har sett, sammen på en del områder, men har også grunnleggende ulike verdier og 
prioriteringer - akkurat som de andre partiene.

Venstre definerer seg som et (sosial)liberalt parti.18 Liberale verdier er ikke det som er mest fremtredende 
i programmene til KrF og Sp, selv om alle norske partier gjerne bruker honnørordene frihet og liberal. 
KrF definerer seg som et kristendemokratisk parti, og er i likhet med V, i hvert fall i prinsippet, opptatt av 
at det må settes grenser for politikk. Sp kaller seg et ”folkestyreparti” og vektlegger ”sjølråderetten”, det 
kristne verdigrunnlaget og privat eiendomsrett. 

De tre partiene har altså til dels sprikende verdigrunnlag og ideologier. Det gir seg utslag i ulike 
prioriteringer og grunnleggende uenighet i mange viktige saker. 

Her er noen eksempler på saker der de tre partiene er splittet og der hvert av partiene ofte står nærmere 
andre partier enn de står hverandre:

•	KrF og Sp står i stor grad sammen om en landbrukspolitikk basert på målet om selvforsyning, fortsatt 
sterkt tollvern og streng statlig regulering. V har på sin side de siste årene, i hvert fall i prinsippet, beveget 
seg i motsatt retning. Partiet har, til forskjell fra KrF og Sp, ikke programfestet økt matproduksjon, og 
det åpner for reduserte tollsatser og betydelig liberalisering av regelverket som omgir landbruket, blant 
annet ved å gå inn for å begrense statlig boplikt og prisregulering på landbrukseiendommer. At de 
liberale prinsippene V holder seg med i landbrukspolitikken, ikke alltid følges i enkeltsaker, som for 
eksempel i saken om ostetoll, gjør imidlertid at forskjellene i praksis ikke er så store som partienes 
programmer gir inntrykk av.

•	KrF vektlegger, naturlig nok, kristne verdier i langt større grad enn noe annet parti på Stortinget. 
Partiet står for eksempel alene i mange sentrale spørsmål som gjelder bioteknologi og vern om det 
ufødte liv. Også i spørsmål om kristendommens plass i skolen står KrF i en særstilling. Avstanden til V er 
særlig stor på dette området.

•	Både V og KrF åpner i sine programmer for at Stortinget kan bestemme kommunestrukturen, altså 
bruke tvang for å gjennomføre kommunesammenslåinger. Sp er sterkt imot dette.

•	De tre sentrumspartiene, og særlig KrF og V, står sammen om en nokså liberal asylpolitikk. Men V står 
for en langt tydeligere liberal linje i arbeidsinnvandringspolitikken enn noen andre norske partier. Sp 
ønsker ingen liberalisering av arbeidsinnvandringen, med åpning for ufaglært arbeidsinnvandring fra 
land utenfor EU, slik V går inn for. KrF skriver i sitt program at de ”vil gi økte muligheter til å søke om 

•	arbeids- og oppholdstillatelse for innvandrere fra land utenfor EØS”. Det er uklart om det betyr at de 
også vil åpne for ufaglært arbeidskraft fra land utenfor EØS.

•	Også i arbeidslivspolitikken er V det partiet, av samtlige norske partier, som klarest tar til orde 
for reformer i liberal retning. Partiet går blant annet inn for mer fleksible regler om arbeidstid og 
harmonisering av reglene i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven om midlertidige ansettelser. Det 
siste går også KrF inn for i sitt program. Både KrF og V tar altså tydelig til orde for reformer. Sp gjør ikke 
det. Partiet nøyer seg i sitt program med å si at faste ansettelser skal være hovedregelen, noe alle 
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partier er enige om, og åpner for en ”gjennomgang” der man ”vurderer behovet for å gjøre endringer” 
i reglene.

•	V og KrF vil beholde EØS-avtalen, mens Sp ønsker å si den opp. 

•	KrF står for ”nulltoleranse” og sterk motstand mot enhver oppmykning av narkotikapolitikken. Sp synes 
lite opptatt av narkotikapolitikk, partiet sier i hvert fall ingenting om dette i sitt partiprogram, annet enn 
noe helt generelt om ”rusomsorg” i helsevesenet. V på sin side ønsker en betydelig liberalisering av 
lovgivningen, med blant annet offentlige sprøyterom og avkriminalisering av bruk.
Til tross for en rekke slike saker, der sentrumspartiene er grunnleggende uenige, finnes det kanskje like-
vel en ”sentrumspolitikk”. Men er de ”kontaktflatene” som finnes mellom KrF, V og Sp, virkelig sentrum 
i norsk politikk?

Sentrumspartienes hjertesaker ligger langt fra sentrum
Det er antagelig rimelig å si at KrF, V og Sp befinner seg mellom H og Ap i økonomisk politikk på et 
overordnet nivå, altså i spørsmål som handler om størrelsen på statsbudsjettet og samlet skattenivå. 
Men her er ikke forskjellene veldig store mellom noen av partiene. I Norge vokser de samlede offentlige 
utgiftene uavhengig av regjering, og innretningen og nivået på bevilgninger til offentlig forvaltning synes 
i all hovedsak å være styrt av konjunkturer, ikke av fargen på regjeringene.19

Det at sentrumspartiene ser ut til å ha lett for å kunne samle seg om reformer som innebærer økte 
offentlige utgifter, betyr altså neppe at ”sentrumspolitikk” fører til at de samlede offentlige utgiftene 
øker spesielt mye sammenlignet med andre alternativer i norsk politikk. Men retorisk virker det som 
sentrumspartiene gjerne vil fremstå som ”snille” ved at de vil bruke mer offentlige penger på nesten alle 
gode formål. Det er altså ikke helt uten rot i virkeligheten når Kåre Willoch ofte omtaler sentrumspartiene 
som ”utgiftspartiene”.

Den generelle tendensen til å ville øke nesten alle offentlige utgifter, i hvert fall når de er i opposisjon, 
kombinert med at reformer av typen  kontantstøtte gjøres til merkesaker, bidrar dessuten til inntrykket 
av at ”sentrum” har få andre politiske løsninger på sosiale problemer enn å bruke (mer) offentlige penger. 
”Vi er blant de partiene som er mest opptatt av å bruke mer offentlige penger,” har David Hansen, tidligere 
politisk rådgiver for KrF og KrFU-leder sagt om sitt eget parti. 

Den nevnte uenighetsindeksen, basert på partienes stemmegivning i Stortinget, viser dessuten en 
tendens som er interessant. Ap og SV var de to opposisjonspartiene som var minst uenig med Bondevik 
I-regjeringen. Stemmegivningen i Stortinget i denne perioden viser at både H og Frp var langt mer uenige 
med sentrumsregjeringen. Man skal, som nevnt foran, være varsom med å trekke bastante slutninger 
basert på slike aggregerte data. Det er mange nyanser som ikke kommer frem. Men forskjellen i uenighet 
mellom sentrumsregjeringen og henholdsvis Ap/SV og H/Frp er så tydelig at den i det minste gir en 
indikasjon på at sentrumsregjeringen sto for prioriteringer som ofte lå nærmere Ap og SV enn H.

Sentrumsregjeringens tilsynelatende nærhet til SV og Ap når det gjelder stemmegivning i Stortinget, 
kombinert med sentrumspartienes tendens til å ville øke offentlige utgifter når de samarbeider med 
hverandre, kan danne grunnlag for en forsiktig hypotese om at ”sentrumsprosjektet” ligger nærmere 
venstresiden enn høyresiden i norsk  politikk. Ikke dermed sagt at de tre partiene hver for seg nødvendigvis 
står nærmest venstresiden. V må i dag sies å stå nærmere H enn Ap, i hvert fall dersom man skal bedømme 
hva partiene står for i sine partiprogrammer. Det ser også ut til at V nå regner seg som et borgerlig parti,20 
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mens KrF foretrekker å kalle seg ikke-sosialistisk.21 Det hører imidlertid med til dette bildet at H antagelig 
må sies å ha beveget seg mot sentrum (i betydningen ”midten”) av norsk politikk de siste årene.

For øvrig kjennetegnes KrF, V og Sp av at de alle tre, i større grad enn de andre partiene, har noen 
enkeltsaker som er svært viktige for dem. Noen av disse sakene står de sammen om, og i tillegg har 
de noen ”hjertesaker” hver for seg. I «hjertesakene» kjennetegner det gjerne sentrumspartiene at de 
nærmest står alene i norsk politikk – og dermed ofte langt fra en sentrums- eller mellomposisjon. 

Blant slike saker, som er viktige for sentrumspartiene, er enkelte binære spørsmål, der det ikke finnes 
noen mellomposisjon, fordi man enten er for eller mot, som f.eks. i spørsmålet om EU-medlemskap. 
Andre binære spørsmål kjennetegnes ved at det er et lite mindretall i befolkningen som mener noe annet 
enn flertallet, og der et av  sentrumspartiene gjerne representerer mindretallet. KrFs motstand mot 
selvbestemt abort er et eksempel her.22  

I de politiske konfliktsakene der mellomposisjoner er mulig, er sentrumspartiene ofte så langt unna 
”midten” som det er mulig å komme i norsk politikk. Sp sin vekt på lokalt selvstyre og vern om de 
korporative landbruksinteressene, KrFs syn på kristendommens plass i skolen og Vs innvandringspolitikk 
er eksempler.

Gjennomslag i slike enkeltsaker, der ett eller flere av sentrumspartiene står alene, og langt fra i en 
mellomposisjon, kan synes viktigere for disse partiene enn for andre partier (med SV som et mulig unntak). 
Avtalen mellom H, Frp, V og KrF om samarbeid i fireårsperioden 2013-17 (”Samarbeidsavtalen”)23 er  
illustrerende. De fire partiene har mye felles i et borgerlig, eller ikke-sosialistisk, samfunnssyn, og de 
er, tross alt, enige om mye av helheten i det politiske prosjektet. Men V og KrF valgte altså å ikke delta i 
regjeringen, og vil dermed i mindre grad bli identifisert med og holdt ansvarlig for denne helheten. KrF 
og Vs begrunnelse var at den politiske avstanden mellom dem og regjeringspartiene er for stor. Det er 
ikke en urimelig begrunnelse. Men den samarbeidsformen de to sentrumspartiene nå har valgt gir dem 
samtidig mulighet for å markedsføre egne ”vinnersaker” i forhandlinger med regjeringen i større grad 
enn de kunne gjort om de var en del av regjeringen, samtidig som KrF og V i mindre grad må være med 
å bære ansvar for helheten. 

På pressekonferansen24 de fire samarbeidspartiene holdt etter inngåelsen av samarbeidsavtalen 
fremhevet KrF og V først og fremst avtalepunktene der de selv hadde ”vunnet frem” i forhandlingene, 
som vern av Lofoten, Vesterålen og Senja mot konsekvensutredning, og asylamnesti. Disse to sakene 
er velkjente standpunkter fra de to partiene, men det er også typiske særstandpunkter, idet et massivt 
flertall på Stortinget mener noe annet. 

I tillegg fikk KrF i samarbeidsavtalen gjennomslag for to såkalte verdisaker partiet i utgangspunktet står 
alene om. Den ene saken gjaldt endring av religion- og livssynsfaget i skolen (RLE-faget), som nå skal 
hete KRLE (Kristendom, religion, livssyn og etikk) og inneholde minst 55 prosent kristendomskunnskap.  
Den andre saken var den omstridte saken om reservasjonsadgang for fastleger ved henvisning til abort. 
Reservasjonsmuligheten for fastleger ble bestemt i en egen avtale mellom H, FrP og KrF, men uten V.  Slike 
hestehandler, der man kan demonstrere gjennomslag på et område man står alene, er et kjennetegn på 
hvordan særinteressepartier opererer.  



9

nr. 13 / 2014C i v i t a - n o t a t

Hvem har interesse av at KrF, V og Sp er i sentrum?
Til tross for at det, som vist tidligere i notatet, også er betydelig uenighet mellom sentrumspartiene, 
ser det ut til at oppfatningen om at det eksisterer et særlig fellesskap i ”sentrum” stadig er utbredt, 
ikke minst blant sentrumspartiene selv.  Kanskje er grunnen til det like mye maktpolitiske hensyn, som 
et sterkt ideologisk fellesskap. Som tidligere Unge Venstre-leder og nåværende stortingsrepresentant 
Sveinung Rotevatn har skrevet: ”Dei tre sentrumspartia har til dels svært ulik politisk ståstad, men har 
på grunn av felles plassering mellom dei store partia til høgre og venstre funne saman i mange saker for 
å utøve politisk makt i vippeposisjon. Samstundes har ein jo brukt denne makta til å få gjennomslag for 
politiske saker dei tre partia trass alt står saman om.” 25 KrF, Sp og V ser seg antakelig tjent med å være i 
sentrum. Det er ikke så rart. At ”veien til makt går gjennom sentrum”26 har lenge vært et mantra i norsk 
politikk. Det har blitt fremstilt som en slags naturlov at man ikke kommer utenom sentrum, forstått som 
KrF, V og Sp, hvis man vil danne regjering i Norge. Støtte fra minst ett sentrumsparti har også i mange 
år blitt ansett som nødvendig for å få regjeringsmakt.27 Og fortsatt er dette den dominerende analysen, 
også når det gjelder Ap som fremtidig regjeringsparti.

Sp har i åtte år sittet i regjering sammen med SV og Ap og gikk i 2013  til valg på fortsatt rødgrønn 
regjering. KrF og V gikk til valg på at de ønsket en ny regjering og ville samarbeide med de øvrige ikke-
sosialistiske partier for å få til det, men var ikke villig til å forplikte seg utover dette. Og alle de tre 
sentrumspartiene er fortsatt nøye med å understreke at de er nettopp sentrumspartier, for å minne 
om at det fins et selvstendig, ”blokkuavhengig” alternativ, selv om det for øyeblikket ikke er troverdig 
som et eget regjeringsalternativ. Og kanskje vel så viktig: Mange i sentrumspartiene ønsker antagelig 
å kommunisere at lojaliteten til henholdsvis Ap og SV på den ene siden og H og Frp på den andre, er 
begrenset og i alle fall betinget og midlertidig. 

En slik posisjon gir åpenbart KrF, Sp og V en mer sentral rolle og større innflytelse i norsk politikk enn 
oppslutningen om de tre partiene tilsier. Ingen kommer utenom dem når man skal danne regjering, og 
deres støtte kan aldri tas for gitt. 

KrF, Sp og V kan spilles ut på sidelinjen, eller i hvert fall til ytterkanten av norsk politikk, der en del av 
politikken deres, og særlig politikken til KrF og Sp, reelt sett befinner seg. Men det skjer stort sett bare 
når H og Ap går sammen. Dette har H og Ap også gjort ganske ofte, og det er ikke urimelig å hevde at det 
er her det egentlige tyngdepunktet, eller sentrum om man vil, i norsk politikk er. Det er storkoalisjonen 
mellom H og Ap som først og fremst har hatt betydning for de lange linjene i moderne norsk politikk. 
Men både H og Ap kan ha interesse av å underkommunisere dette. I hvert fall kan de se seg tjent med å 
fremstå som hovedmotstandere. Da vil det også være strategisk smart, eller i det minste bekvemt, ikke å 
utfordre forestillingen om hva som er ”sentrum” i norsk politikk. 

Avslutning
En liberal markedsøkonomi i kombinasjon med en omfattende og aktiv velferdsstat, har internasjonalt 
ofte blitt karakterisert som en ”tredje vei” eller en sentrumsposisjon i politikken (for eksempel av New 
Labour i Storbritannia på 1990-tallet). Men siden en slik posisjon inkluderer absolutt alle partiene på 
Stortinget, er disse kjennetegnene lite egnet til å definere et norsk politisk sentrum, eller noe som helst 
i norsk politikk for den saks skyld. Da er i så fall alle i sentrum.

Selv om alle partiene på Stortinget har mye felles, kan det være grunnlag for å snakke om et særlig 
fellesskap mellom KrF, V og Sp. Det er imidlertid ikke opplagt at ”sentrum” er det mest naturlige 
fellesskapet for de tre. 
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Hvis vi med sentrum i politikken mener et sett med standpunkter i sentrale spørsmål som et flertall 
av velgerne er enige i, eller synes er akseptable, er det  dessuten mer enn anstrengt å si at det er 
”sentrumspartiene” som utgjør sentrum. Da er det mer nærliggende å si at sentrum i norsk politikk 
befinner seg i skjæringspunktet mellom Ap og H. 

Begrepet ”sentrumspartier” kan dermed være med på å tildekke de reelle forskjellene som tross alt finnes 
i norsk politikk, mer enn det klargjør. Dette kan være uheldig for den politiske debatten og gjøre den 
mindre opplysende enn den kunne vært. Sentrumspartienes rolle bidrar til at den politiske debatten ofte 
handler mindre om politiske saker og desto mer om taktikk og spekulasjoner om regjeringsalternativer 
og om hvem som kan samarbeide med hvem. I tillegg kommer at flere viktige saker nærmest holdes unna 
offentlig politisk debatt fordi H og Ap ikke vil irritere sentrumspartiene. Ett eksempel er alt som har med 
EU og EØS å gjøre. Dette gjør det ikke uten videre enklere for velgerne å orientere seg i politikken.

Sentrumspartienes rolle kan også utgjøre et demokratisk problem. Mange velgere sitter trolig med et 
inntrykk av at det, nærmest uansett valgresultat, er opp til tre partier som alle ligger nær sperregrensen, 
og som til sammen har rundt 15 prosent oppslutning, å avgjøre hva slags regjering vi skal ha. Og fordi 
alle har gjort seg avhengige av en eller annen form for støtte fra ett eller flere sentrumspartier for å 
kunne danne regjering, er det grunn til å anta et disse partiene får større gjennomslag for sin politikk 
i regjeringsforhandlinger eller forhandlinger med mindretallsregjeringer i Stortinget enn størrelsen på 
partiene tilsier. Dette er selvsagt en del av politikkens vesen, og det er ikke bare sentrumspartiene som 
”hestehandler” for å få gjennomslag for sine hjertesaker. Spørsmålet er imidlertid om sentrumspartienes 
rolle gjør at særstandpunkter, som i mange tilfeller kun støttes av et parti med 5-6 prosents oppslutning, 
både vinner frem for ofte, og at sentrumspartienes hjertesaker får dominere den politiske debatten i 
uforholdsmessig stor grad.

I noen typer saker står naturligvis sentrumspartiene i midten av det politiske landskapet, og da kan 
sentrumsbegrepet gi en viss mening, og det kan være grunnlag for å si at disse partiene kan ha en 
modererende effekt på andre partier. Men alt i alt virker det lite rimelig å si at sentrumsbegrepet, slik det 
brukes i norsk politikk, bidrar til en meningsfull diskusjon om realitetene i norsk politikk.

FORFATTER:
Notatet er skrevet av Torstein Ulserød, rådgiver i Civita. Alle vurderinger står for forfatterens regning.
torstein@civita.no
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