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Ledigheten går ned, veksten går 
opp og flere av oss er i jobb

Laveste ledighet siden

2009



Vårt svar på utfordringene i norsk 
økonomi 
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Dette har vi gjort:

A SAMFERDSEL
▪ Økt budsjettet med 60 % siden 2013
▪ Over 1000 milliarder kroner til samferdsel i Nasjonal Transportplan
▪ Opprettet Nye Veier som kan spare samfunnet for 30 milliarder kroner
▪ Tar 50 prosent av regningen for store kollektivutbygginger

B KUNNSKAP
▪ Næringslivet har økt forskningen med ca. 31 %
▪ 1 % av BNI går til forskning
▪ Styrket samarbeidet mellom utdanning og næringsliv
▪ Gjennomført et lærerløft innen videregående opplæring

C
LAVERE 
SKATTER 
OG AVGIFTER

▪ Redusert selskapsskatten fra 27 til 23 prosent
▪ Redusert formuesskatt og innført verdsettelsesrabatt på aksjer
▪ Gjort det mer lønnsomt å jobbe
▪ Faser ut maskinskatten
▪ Fra røde til grønne skatter og avgifter



De som har mest, skal bidra mest
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1 064 000 000 000
Total ramme NTP 2018-2029



Nye Veier sparer tilsvarende ett 
halvt samferdselsbudsjett

▪ Opprettet Nye Veier

▪ Skal bygge 530 km 
motorvei, opp mot 110 
km/t

▪ Bygger billigere og 
raskere

▪ Entreprenører får ansvar 
for utbygging og 
vedlikehold 





Bedre rammebetingelser for 
næringene i Gauldalen 

▪ Billigere å ansette lærlinger
▪ Lavere skatt for familieeide bedrifter i 

distriktene
▪ Enklere å drive, gjennom forenklinger 

og digitalisering
▪ Ja-politikk



Enklere å starte opp, drive og eie 
egen bedrift

▪ Senket selskapsskatten til 23 prosent
▪ Forenklet for 15 milliarder kroner. Planer 

for nye 10 milliarder kroner.
▪ Etableres rekordmange gründerbedrifter
▪ Faser ut maskinskatten
▪ Lansert Norges første gründerplan, og 

stortingsmelding om hav, reiseliv og 
industri.

▪ Innført skattefradrag for investeringer i 
oppstartsselskaper, og forbedret 
opsjonsbeskatningen



Det går bedre i distriktene

Lønnsomhet i landbruket



Det går bedre i distriktene

Bygger opp bioproduksjonen

Lavere ledighet

Lønnsomhet i næringslivet



Norge er en handelsnasjon



Det grønne skiftet:

Økonomisk vekst og utvikling –
frikoblet fra utslippsvekst
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