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Lavere skatt

for alle med inntekt under 750 000, lavere skatt for
pendlere, redusert el-avgifta og oppretta
el-støtteordning for husstander.

Historisk god jordbruksavtale

som gir norske matprodusenter muligheter til å
satse for framtida. Landbruket inkludert i strømstøtteordninga.

Gratis ferjer

med under 100.000 passasjerer i året og redusert
de øvrige ferjeprisene med 30%.

Pensjon fra første krone

fra 1. januar 2022. Mange med små stillinger
eller lav inntekt gikk glipp av pensjon. Nå får
ca. én million nordmenn bedre pensjon.

Styrka forsvaret

med 3 milliarder, slått fast at vi trenger militær
tilstedeværelse på Andøya, donert utstyr til Ukraina
og sagt ja til Sverige og Finlands NATO-søknader.

Barn og familier prioriteres

Gratis halvtid i SFO for 1. klassinger og redusert
makspris i barnehagen. Brillestøtta for barn gjeninnføres. Rett til barnekoordinator for familier med barn
med spesielle behov.
www.senterpartiet.no

i hele Norge

LEAF-HEART

Bedre klima og miljø

Mer penger til flere elbilladere, grønn omstilling av
næringslivet og til energisparing i husholdninger.
Midler til tre store hydrogenprosjekt og karbonfangst.

146 nye faste politistillinger

20 nye polititjenestesteder skal opprettes, satt ned
en totalberedskapskommisjon og styrka den sivile
beredskapen med 500 millioner.
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Styrka idrett, kultur og frivillighet

med full momskompensasjon for frivillige
organisasjoner i 2022.

Styrka høyere utdanning i hele Norge

500 flere studieplasser i sykepleie og igjen gjort
det mulig å ta lærer- og barnehagelærerutdanning
på Nesna.

Raskt internett uansett hvor du bor

ved å øke midlene til bredbånd til et historisk
høyt nivå med nye 100 millioner kroner.

Mer til skole og eldromsorg

da handlingsrommet for kommunene er økt med
4,5 milliarder. Stopper sentralisering ved å
gjenopprette fylker og begynt arbeidet med
en distriktsmelding.
www.senterpartiet.no

Bli medlem!

Send SMS med kodeord "SP" til 2360
eller les mer på www.sp.no/bli-medlem.

