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Rødt:

SV:

MDG:

AP:

SP:

KrF:

V:

H:

Frp:

5 (+1 mandater)
  2 (-)
4 (-2 mandater)
  1 (-)

  1 (-)
  0 (-)
  0 (-)
  0 (-)

  2 (+1 mandater)

Representanter på Stortinget

Rødt SV MDG AP SP KrF V H Frp

2,9%

6,9%
3,5%

12,1%

5,9%
2,9%

24,5%

10,1%10,1%10,1%

28,7%

(+ 2)

(+ 2)
(- 1,8)

(- 5)
(+ 7,7)

(+ 0,3)

(- 6,8)

(- 2,9)

(+ 3,8)

Dersom Stortingsvalg i morgen, hvilket parti ville du stemme på da?

Tallene er sammenlignet med oppslutningen i 2013. 
Utfører: Infact Norge AS Populasjon: Hordaland, innbyggere +18 år Antall intervjuer: 1013 
Feilmargin:  Maksimalt +/- 3,0% gjelder totalutvalget Metode: InFact automatiske telefonintervjuer 
Periode: 22. mai 2017

– 

�� Kjersti Toppe og Senterpartiet med rekordoppslutning, men:

Solberg Skjeller dem ut

Glansbilde: Kjersti Toppe og Nils T. Bjørke fra Senterpartiet rykker forbi Fremskrittspartiet på denne målingen. De  er nå Hordalands tredje største parti. – Erna har en overdreven tro på at                                            dess større ting blir, dess bedre blir 
de, sier Toppe. FOTO: SENTERPARTIET
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�� Kjersti Toppe og Senterpartiet med rekordoppslutning, men:

Solberg Skjeller dem ut
– Det er et parti som 
var mot Nordisk råd, 
som var mot post i 
butikk, et parti som 
på en måte var i mot 
farge-TV. De har alltid 
vært imot ting!

Geir Kvile
geir.kvile@ba.no

BERGEN: Slik beskriver stats-
minister Erna Solberg Senter-
partiet. Hun har fått opplyst at 
de fosser frem i Hordaland på 
BAs fylkesmåling, tatt opp av 
Infact. 

– Vi er derimot for ting, fordi 
vi vil styrke Norge, legger stats-
ministeren til.

Gjør Norge stort ig jen 
Da Høyre hadde landsmøte var 
slagordet «Vi tror på Norge». Sen-
terpartiet kontret med «Vi tror på 
hele Norge» noen uker etter. 

På denne målingen er Senter-
partiet Hordalands tredje stør-
ste parti, foran Frp som er hen-
vist til fjerdeplass.

Holdt opp mot valget i 2013, 
går Høyre tilbake med 6,8 pro-
sentpoeng og Frp med 5. Partiet 
som er imot alt går frem 7,7 pro-
sentpoeng. 

Statsminister Solberg mener 
at Senterpartiet spiller på folks 
uro knyttet til reformene hen-
nes regjering har satt i gang. 

– Vår jobb blir å vise at når det 
kommer til politireformen og 
andre viktige store reformer, så 
handler det faktisk om å styrke 
tilbudet til folk. 

– Bløffer de?
– Har ikke Senterpartiets på-
stand om at dere driver med en
sterk sentraliseringspolitikk et 
snev av sannhet ved seg?

– Utfordringen er at endrin-
ger skaper uro, og den uroen er 

det lett å spille på. Men ta politi-
reformen: Vi ser at responsti-
den går ned. De kommer raske-
re ut til folk enn de gjorde før. 
Fagmiljøene blir bedre, og kva-
liteten på etterforskningen blir 
bedre, sier Solberg.

– Mener du at de bløffer?
– Jeg bruker ikke slike ord, og 

jeg er lei av journalister som 
forsøker å legge adjektiver i 
munnen på meg. 

BA møtte Statsministeren 
utenfor Bjerknessenteret, som 
hun åpnet på onsdag. 

Høyre og Frp-regjeringen vil 
ha mer og bedre klimaforskning 
ved en form for sentralisering 
her også. Der skal de beste ho-
dene samles, sa hun i talen. 

Men tross iver på klimafors-
kningsfronten er velgerne is-
kalde. Regjeringspartiene Høy-
re og Frp går kraftig tilbake. 
Støttepartiet Venstre er halvert. 

På denne målingen er parti-
ets nestleder Terje Breivik fra 
Ulvik langt unna en plass på 
Stortinget. Solberg medgir at 
det ikke ser lyst ut for hennes 
blokk.

– Vi trenger en større styrke 
på borgerlig side, og det mener 
jeg det er potensial for. Vi får 
brette opp ermene, sier hun på 
vei opp bakken til Geofysisk in-
stitutt.

– Herlighet!
Åsanedamen Kjersti Toppe er 
på full fart mot sin tredje perio-
de på Stortinget. BA referer 
oppslutningen på 12,1 prosent.

– Hva? Nei? Herlighet, det er 
ganske vanvittig! Da er vi inne 
med to da? På fast plass? 

Svaret er ja. Toppe har aldri 
hatt selskap av en partikollega 
fra Hordaland i Oslo. Men slår 
målingen til får bydamen sel-
skap av den tidligere lederen av 
Norges Bondelag, vossingen 
Nils T. Bjørke. 

– By og land – hand i hand?

"

Det er krampaktig 
av en statsminis-
ter å komme med 

slike karakteristikker, og det 
er respektløst overfor de som 
støtter oss og vår politikk.
Kjersti toppe, senterpartiet.

– Ja, jeg har vært litt spent på 
oppslutningen i Hordaland. 
Halvparten av fylket bor i en by, 
og ikke er det ulv her. Men slik 
går det når man har en hel re-
gjering som driver valgkamp 
for oss, sier Toppe. 

Hun føyer blidt til at det kan-
skje var litt uærbødig sagt. 

BA kontrer da med å referere 
statsminister Solberg sin utta-
lelse om Senterpartiet som er 
imot alt. 

– Det er krampaktig av en 
statsminister å komme med sli-
ke karakteristikker, og det er re-
spektløst overfor de som støtter 
oss. Vi tar også velgere fra Høy-
re. Det er litt spesielt å si at alle 
som stemmer på oss er dumme 
og ikke skjønner noe som helst, 

smeller det fra helsepolitikeren.
– Mener du hun bløffer?
– Jeg bruker ikke slike ord! Men 

vi er for noe annet enn dem. 
Statsministeren har en overdre-
ven tro på at jo større ting blir, 
dess bedre blir de. Det er ikke slik 
at vi bare er imot ting. Vi har våre 
politiske løsninger. 

Knabber velgere
Holdt opp mot kommunevalget 
i 2015 stjeler Senterpartiet vel-
gere fra alle. 

Flest fra samarbeidspartner-
ne i Arbeiderpartiet, som også 
går frem – men med «bare» 3,8 
prosentpoeng. 

– Det er ikke så fint i været, 
men dette er bra, sier Aps før-
stekandidat Magne Romme-
tveit fra Stord.

Han er opptatt av forskyvnin-
gen mellom blokkene: Samlet 
går SV, Ap og Sp frem med 13,5 
prosentpoeng, mens Høyre, 
Frp, Venstre og KrF går tilbake 
med 16,5 prosentpoeng. 

– Det viser at det er mange 
som ikke er veldig fornøyd med 
regjeringen, og at også i Horda-
land ønsker folk et skifte.

Glansbilde: Kjersti Toppe og Nils T. Bjørke fra Senterpartiet rykker forbi Fremskrittspartiet på denne målingen. De  er nå Hordalands tredje største parti. – Erna har en overdreven tro på at                                            dess større ting blir, dess bedre blir 
de, sier Toppe. FOTO: SENTERPARTIET

sliter litt: Erna Solberg fra Bergen er ikke i medvind. 

Norske diplomater 
forsøker å få til et 
møte mellom 
statsminister Erna 
Solberg (H) og USAs president 
Donald Trump i Tyskland i juli.

Ifølge kilder i regjeringssyste-
met er håpet å få til et møte 
mellom Trump og Solberg når 
begge deltar på G20-toppmøtet i 
Hamburg 7. og 8. juli, skriver VG.

Solberg og Trump deltar begge 
på NATOs toppmøte torsdag, 
men muligheten for en samtale 
med den amerikanske presiden-
ten under Brussel-besøket 
vurderes som liten.

Mens mange europeiske 
statsledere har stilt seg i kø for å 
møte Trump i Det hvite hus, har 
ikke Solberg meldt inn noe 
tilsvarende ønske, skriver VG.

Ønsker møte med Trump

Stortingsflertallet vil gi alle eiere i 
borettslag og sameier lovfestet rett 
til å opprette ladepunkt for elbil.

I flere vedtak onsdag pålegger 
Stortinget regjeringen blant annet 
å komme med et lovforslag som 
sikrer folk som eier boliger i 
borettslag og sameier, rett til å 
etablere ladepunkt for elbil.

Unntaket fra en lovfestet rett er 
hvis «det foreligger saklig grunn 
for at en slik etablering ikke kan 
finne sted», ifølge vedtaket.

Stortingsflertallet ber også 
regjeringen se på muligheten for å 
nedfelle krav om at nye bygg og 
bygg som skal gjennom omfat-
tende ombygginger, blir gjort 
ladeklare. 

Regjeringspartiene – Høyre og 
Fremskrittspartiet – er ikke med på 
flertallets tilråding om lovfestet 

rett til ladepunkt i borettslag, mens 
Fremskrittspartiet står alene i 
motstanden mot ønsket om et 
pålegg om ladeklare nybygg.

Høyre understreker at de er 
positive til at bygg skal gjøres 

ladeklare og at flest mulig som har 
elbil skal kunne lade hjemme. Men 
de skulle helst utredet saken først.

– Vi tror de andre partiene gjør 
noe litt overilt her, sier Tony C. Tiller 
i Høyre. (NTB)

Lovfestet 
laderett 

tVinGer reGJerinGen: Et stortingsflertall tvinger regjeringen til å 
komme med et lovforslag som sikrer borettslagseiere å etablere ladepunkt. 


