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JA TIL AKERSHUS

VÅRE
KANDIDATER
1

Sigbjørn Gjelsvik (47),
Lillestrøm – Stortingsrepresentant
«Vi trenger en ny kurs og en ny
regjering som lytter til innbyggerne,
som vet å ta vare på tjenester nær folk
og som sørger for trygge lokalsamfunn.
Vi tror på hele Akershus!»
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Else Marie Rødby (39),
Asker – Politisk rådgiver
«Vi trenger praktiske, forutsigbare og
gjennomførbare løsninger innenfor
klimapolitikken.»
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Kari Mette Prestrud (44),
Nordre Follo – Jurist

Haakon Skramstad (29),
Eidsvoll – Selger

«Vi trenger en robust sikkerhet og beredskap
rundt samfunnets grunnleggende behov.
En ensidig omlegging til strøm gjør oss mer
sårbare for strømbrudd.»

«Vi trenger en ny økonomisk politikk som
legger til rette for vekst og verdiskaping
i hele Akershus.»
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Kristin Horni (52),

Per-Steinar Slang (38),

Brita Skallerud (55),

Lunner – Journalist

Aurskog-Høland –
Anleggsmaskinfører

Ullensaker – Selvstendig
næringsdrivende
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Yngvild Wolden Staver
(24), Bærum – Student

Siv Tove Engebråten (57),

Oddvar Igland (58),

Lørenskog – Spesialrådgiver

Asker – Assisterende
generalsekretær

11. 	Hans Kristian Solberg (50),
Enebakk - Ordfører/Daglig leder

12. 	Dorthea Enger (25),
Aurskog-Høland - Student

13. 	John-Erik Vika (57),
Eidsvoll - Ordfører/Politi

14. 	Ida Eliseussen (42),
Nittedal - Rådgiver oppvekst

15. 	Simen Roterud (21)
Nes - Student

16. 	Andrea Skretting (26),
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19. 	Leif Haugland (51),
Gjerdrum - Daglig leder/Varaordfører

20. 	Hans Kristian Raanaas (50),
Frogn - Ordfører/Gårdbruker

21. 	Tone Anita Skretting (58),
Vestby - Helsefagarbeider

22. 	Hans Otto Tomter (42),
Rælingen - Trading manager/Varaordfører

23. 	Kirsti Mæland (52),
Nannestad - Prosjektleder byggebransjen

24. 	Paul Bjarne Simmons (58),

Enebakk - Vernepleier

Nesodden - Kabinsjef

17. 	Paul Johan Moltzau (53),

25. 	Dagfinn Sundsbø (74),

Hurdal - Ordfører/Offiser

18. 	Marianne Helen Røed (38),
Ås - Advokat

Lillestrøm - Pensjonist

NÆRHET
Senterpartiet vil…
● H
 a tjenester nær folk i alle
deler av Akershus – fra
Hurdal på Romerike, til
Aurskog-Høland i øst, til Ås i
Follo og Asker i vest.
● S
 i nei til tvangssammenslåinger av kommuner.
● S
 tyrke kommuneøkonomien slik at kommunene kan tilby gode og
forsvarlige tjenester til innbyggerne.
● S
 tyrke fylkesnivået ved å overføre flere oppgaver fra staten til fylkene.
Oppgavene skal løses på lavest mulig nivå.
● U
 tvikle norsk næringsliv og verdiskapning – vi må
eie skogen, vannkrafta og jorda selv.
● G
 jennomføre et tillitsløft i offentlig sektor. Vi
ønsker mer handlingsrom og mindre detaljstyring i
førstelinjen.

Med Senterpartiet i regjering hadde kommunene i Akershus
fått 250 millioner i økt rammetilskudd i 2021.

TRYGGHET
I HVERDAGEN
Senterpartiet vil…
● H
 a et nært, lokalkjent og tilgjengelig politi.
Den såkalte nærpolitireformen er feilslått.
● S
 ikre bredbåndsdekning til alle husstander i hele landet.
● A
 t norsk eierskap sikrer verdiskapning, kompetanse, arbeidsplasser
og fremtidige investeringer i Norge.
● J obbe for kontrollert arbeidsinnvandring. Norske lønns- og arbeidsvilkår,
for dem som jobber i Norge, er viktig for et trygt arbeidsliv.
● Innføre en landsdekkende politienhet som arbeider med
gjengkriminalitet.
● H
 a folkevalgt styring over sykehusene.
● H
 a et offentlig finansiert helsevesen med lave egenandeler.
● Ø
 ke grunnbemanningen i helsevesenet og opprette flere hele stillinger.

TILLIT OG
KUNNSKAP
Senterpartiet vil…
● R
 edusere testregimet i
skolen.
● Innføre et sunt skolemåltid
for elever i grunnskolen og
videregående skole.
● S
 tyrke rekrutteringen til yrkesfag og skaffe flere lærlingplasser.
● S
 i nei til regjeringens forslag om karakterbasert opptak til
videregående skoler.
● H
 a et desentralisert utdanningstilbud og sikre praksismuligheter
i hele landet

Bli medlem – Send SMS med
kodeord SP til 2360

www.sp.no

GRØNN
OMSTILLING
Senterpartiet vil…
● B
 edre inntektsmulighetene og legge til rette for økt rekruttering til
landbruket.
● E
 tablere et grønt investeringsselskap på minimum 10 mrd. kroner for
utvikling og investeringer i norske bedrifter som baserer seg på grønt
karbon.
● H
 a en rovdyrpolitikk basert på Stortingets fastsatte bestandsmål for
de fire store rovdyrene.
● H
 a aktiv bruk av Østmarka framfor nasjonalpark, med balanse mellom
natur, friluftsliv og næringsliv.
● S
 atse på skog som klimatiltak.
Skogen må drives gjennom
aktivt skogbruk som øker
karbonbindingen.
● S
 krote planene om
tredje rullebane på
Gardermoen.
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GODE GRUNNER
til å stemme Senterpartiet
i Akershus

2. TRYGGHET
Uansett hvor du bor skal du oppleve en trygg
og god hverdag. Senterpartiet vil styrke det
tilstedeværende nærpolitiet.
3. TJENESTER NÆR FOLK
Vi vil ha tjenester og arbeidsplasser i hele
Akershus – ikke regjeringens sentralisering.
4. LAVERE SKATTER OG AVGIFTER FOR
FOLK FLEST
Senterpartiet vil redusere skattene for
gjennomsnittsarbeideren, øke pendlerfradraget, og senke avgiftene på mat, strøm
og drivstoff. Folk flest får bedre råd med
Senterpartiet i regjering.
5. RETTFERDIG KLIMA- OG
MILJØPOLITIKK
Senterpartiet vil ha en offensiv klimapolitikk
som er geografisk og sosialt rettferdig.
Vi må bruke skogen, vannkraften og de unike
mulighetene naturen har gitt oss til å øke
verdiskapningen, skape flere arbeidsplasser
og kutte i klimagassutslipp.
6. NORSK MAT
Norsk mat er trygg, kortreist og klimavennlig. Senterpartiet vil ta vare på og
bruke matjorda, øke produksjonen av norsk
mat og styrke næringsmiddelindustrien.

7. LEVENDE FOLKESTYRE
Senterpartiet er en garantist mot norsk
EU-medlemskap og vil erstatte EØSavtalen med handels- og samarbeidsavtaler med EU.
8. STYRKET BEREDSKAP
Beredskapen i Norge må styrkes. Vi trenger
et solid totalforsvar med god lokalkunnskap,
som evner å forebygge og håndtere kriser
som rammer Norge i fredstid, kriser og krig.
9. ØKT VERDISKAPNING OG FLERE
ARBEIDSPLASSER
Senterpartiet vil styrke norsk industriproduksjon og ivareta bransjer som er hardt
rammet av pandemien, som luftfart, hotell og
restaurant.
10. HELE NORGE – HELE AKERSHUS
Senterpartiet vil gjøre det mulig å bygge,
utvikle og fordele veksten i alle deler av
kommunene.

Trykket i Norge – xide.no

1. OPPLØS VIKEN
Senterpartiet vil oppløse Viken og
gjenopprette Akershus som eget fylke.

