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Fremskrittspartiet vil bygge landet for fremtidige generasjoner og knytte landsdelene våre 
tettere sammen. Da trenger vi effektive transportløsninger på vei, bane, sjøen og i luften. 
En god infrastruktur er en grunnpilar i et moderne samfunn.

Fremskrittspartiet mener at din egen bolig skal være ditt hjem, og ikke et skatteobjekt. Vi 
mener at skatter og avgifter er nødvendig for å finansiere oppgaver vi skal løse i fellesskap. 
Samtidig påvirkes enkeltmennesker og bedrifters valg av nivået på samfunnets skatter og 
avgifter og hvordan de er innrettet. Et høyt skattenivå vil bidra til å redusere 
arbeidsinnsatsen og vri investeringer bort fra Norge. 

Helse og omsorg: Fremskrittspartiet ønsker å utvide ordningen der pasienten har fritt 
brukervalg og kan velge blant offentlige, ideelle og private aktører. Helsekøene skal 
reduseres ytterligere og eldre skal få juridiske rettigheter til pleie- og omsorgstjenester. Vi 
mener at syke og eldre skal ha trygghet i hverdagen, og vi skal derfor fortsette å bygge ut 
eldreomsorgen.

Det norske velferdssamfunnet er helt avhengig av en streng og ansvarlig 
innvandringspolitikk. Vi må sørge for at de som kommer hit og får opphold, integreres og 
kan forsørge seg selv. 

Fremskrittspartiet er et liberalistisk folkeparti. Det bygger på 
Norges grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv, med 
basis i det kristne livssynet og humanistiske verdier

Fremskrittspartiet
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Eiendomsskatt
Gjerdrum FrP er imot eiendomsskatt og ønsker å jobbe for å tilpasse 
kommuneøkonomien deretter.

Ja til bilen!
Gjerdrum FrP mener at folk flest har behov for bil i bygda vår i overskuelig fremtid. Vi 
ønsker å legge til rette for utbygging av parkeringsplasser i takt med bygging av nye 
boliger. Vi tror at innbyggerne har et ansvarlig forhold til bruk av bil og til miljøet og ikke 
kjører unødig. 

En verdig eldreomsorg
Gjerdrum FrP vil sette de eldre først når de kommunale midlene skal fordeles. Vi ønsker 
at ingen eldre mot sin vilje skal bo på dobbeltrom eller utenfor kommunen. Kommunen 
skal ha et best mulig utbygd hjelpe og serviceapparat. 

Ja til SFO
SFO skal være mer enn kun oppbevaring. En ressurs for foreldre og barn

Ja til svømmebasseng
Vi mener at Gjerdrums innbyggere fortjener et svømmebasseng i bygda og vil jobbe for 
at dette blir en realitet.

Boligbygging
Gjerdrum FrP ønsker å legge til rette for mer spredt boligbygging i bygda. Hele bygda må 
tas i bruk. 

Landbruk
Vi er for et sterkt vern av dyrket mark, vi ønsker at Gjerdrum skal være en god 
kommune å drive landbruk i, fritt for unødig byråkrati. 

Frivillighet, kirke, kultur og idrett
Gjerdrum FrP ønsker å støtte og oppmuntre til fortsatt frivillig arbeid og være positive til 
bevilgninger som bidrar til dette. Kommunen skal være en samarbeidspartner og 
tilrettelegger for lag og foreninger, og bidra med arealer og bygg der dette er mulig

Gjerdrum FrP mener:
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Gjerdrum Frp
Vi vil arbeide for at kommunens innbyggere skal oppleve det gode liv i Gjerdrum, Vi vil arbeide for å 
sikre at Gjerdrum skal fortsette å være en utpreget ”bo-kommune”, med landlig preg. Vi er sterkt imot
innføring av eiendomsskatt. Vi ønsker å arbeide aktivt for å begrense det kommunale byråkratiet, bedre
samspillet mellom kommune og innbygger.

Jeanette Halvorsen, 3. kandidat
Gjerdrums innbyggere trenger 
bilen! Vi må ha tilstrekkelig med 
parkeringsplasser i Ask.

Lars Monsen, ordførerkandidat
Kvalitet i kommunens tjeneste-
tilbud og tillit til enkeltmennesker

Jon Hertaas, 4. kandidat
Gjerdrums innbyggere skal oppleve 
bygda som trygg, sikker og ha 
forutsigbare økonomiske rammer

Espen Venli, 2. kandidat
Sammen mot bompenger, 
eiendomsskatt og sosial 
urettferdighet

Jenny Aardalen, 5. kandidat
Et godt oppvekstmiljø, der hjem, 
skole, fritidsaktiviteter, idrett og 
foreningsliv er sentralt


