En enklere hverdag

For
folk flest
Les mer på
frp.no

Vi gir deg frihet
til å velge

For
folk flest
Les mer på
frp.no

FrP vil bygge landet
Kjære velger,
13. september kan du være med å avgjøre Norges fremtid.
Det betyr noe hvem som styrer landet.
Fremskrittspartiet vil ha lavere avgifter slik at du får beholde mer av dine egne
penger. Vi vil gi deg større valgfrihet i hverdagen, slik at du fritt kan velge mellom
offentlige og private tilbud betalt av staten. Det er du, og ikke politikerne, som skal
bestemme over ditt liv.
FrP vil bygge landet. Vi vil sørge for gode veier slik at du kommer deg raskt og
trygt frem dit du skal, og vi vil fjerne bompengene. Du skal ikke straffes for å trenge
bilen. Vi trenger en klimapolitikk som fungerer i stedet for å øse ut penger på
symbolpolitikk som straffer folk i hverdagen. Det må lønne seg for folk og bedrifter
å ta miljøvennlige valg, uten at det går utover verdiskapingen i Norge.
Samfunnet er avhengig av en streng innvandringspolitikk og god integrering.
Derfor vil vi stille tydelige krav til den enkelte om å lære seg norsk og skaffe seg
arbeid. Det handler om å verne om de sterke, norske verdiene som gjør landet
godt å bo i for alle.
Norge er et rikt land med nok av penger, men i dag prioriteres pengene på feil måte.
FrP mener at alle i Norge skal få hjelp til å bli frisk i eget land. Da kan vi ikke
akseptere at folk må ty til innsamlingsaksjoner for å få råd til medisinene eller
behandlingen de trenger.

«Det er du som skal
bestemme over ditt eget liv»
VALG | 2021

Hvem som skal styre landet de neste fire årene, er opp til deg. Din stemme teller.
En stemme til FrP er en stemme for å bygge landet og å prioritere syke og eldre.
Vi må slutte å bruke penger på symbolsk klimapolitikk, feilslått integrering og
en bistandspolitikk som ikke fungerer.
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Behandling
i hele landet
I et av verdens rikeste land må vi sørge for god og riktig hjelp
til alle som trenger det. Du skal ha medisinene, operasjonene,
kompetansen og behandlingen du trenger. Som innbygger
i Norge har du også krav på hjelp der du selv bestemmer det.
Det er en av fordelene ved å bo i det flotte landet vårt.
For å kunne hjelpe deg effektivt, må vi
være der du er. Det er ingen som venter
på bussen der den ikke går. Desentralisert
helsetilbud er sikkerhet for deg og meg
satt i system. For Fremskrittspartiet er
det ikke akseptabelt at man setter liv
og helse i fare ved ikke å ha gode tilbud
i hele landet.

Våre sykehus bør være på topp i verden.
Med nyeste teknologi, de best utdannede fagfolkene, riktige medisiner
og de ressursene som kreves, bør du
alltid være trygg på at du får den hjelpen
du trenger innenfor Norges grenser. Alle
i Norge skal få hjelp til å bli så frisk som
mulig i sitt eget land.

«Det er ikke akseptabelt
at man setter liv og helse i fare
ved ikke å ha gode tilbud
i hele landet»

FrP vil:
• At Norge skal ta i bruk nye medisiner raskere
• Ha sykehus med kompetanse i verdenstoppen
• Ha fritt behandlingsvalg slik at du selv kan
bestemme hvor du får hvilken hjelp
VALG | 2021
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Livets belønning
89 år gamle Martha har alltid ønsket å leve godt og lenge.
Hun har kanskje tatt det for gitt at i rike Norge er ikke dette
noen sak. Helt til det ble hennes tur.
Den friske kroppen har gitt opp, gjerne
litt for tidlig, og sykehjemmet har ikke
helt fått budsjettet på sin side. De siste
årene i livets solnedgang kan føles
ugjestmilde, urettferdige og uønsket for
Martha. Det var da ikke slik det skulle
ende...?
VALGFRIHET GIR LIVSGLEDE
Nei. Du skal trives på dine eldre dager.
Alderdommen skal være belønningen
for innsatsen tidligere i livet. Det skal
være kronen på livets verk. Vi skal ha
en verdig eldreomsorg med kvalitet,
valgfrihet og livsglede. Det skal være
nok sykehjemsplasser til alle som
trenger det, og folk skal selv velge hvor
de ønsker å få hjelp og hvem de ønsker
å få den av.

«Eldreomsorg.
Det ligger i navnet»

I dag er det altfor lett for politikerne
å prioritere bort de eldre. Det skal ikke
være slik at folk som trenger hjelp
hjemme eller har behov for sykehjemsplass skal få et dårligere tilbud fordi
politikerne ikke klarer å prioritere de
viktige tingene i kommunebudsjettet.
Derfor vil Fremskrittspartiet at staten
skal ta regningen for eldreomsorgen.
Du skal få like god omsorg uansett hvor
i landet du bor.
Våre kjære eldre skal få like mye
kjærlighet og omtanke som de fikk helt
i begynnelsen av livet. Det er først da at
Martha vil føle at «dette var et verdig
liv». Eldreomsorg. Det ligger i navnet.

FrP vil:
• Ha en verdig eldreomsorg med kvalitet,
valgfrihet og livsglede
• Sikre sykehjemsplasser til alle som trenger det
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Å stille krav
er å ta ansvar
Det norske samfunnet er helt avhengig av en streng og ansvarlig
innvandringspolitikk. Fremskrittspartiet vil sikre god integrering
av menneskene vi allerede har bosatt.
Da må vi stille tydelige krav til den
enkelte. Det å stille krav slik at mennesker ikke havner utenfor det norske
samfunnet fordi de ikke kan språket
eller ikke kommer seg i jobb, er å bry
seg. Det handler om å verne om de
sterke, norske verdiene som gjør
landet godt å bo i for alle.
BÆREKRAFTIG INNVANDRING
Norge har i mange år hatt for høy innvandring. Det skader velferdssamfunnet
og fører til at integreringen ikke lykkes
godt nok. Det er viktig at vi klarer å
integrere de som kommer til Norge på

en god måte. Da må vi ha kontroll på
innvandringen, og ikke ta imot flere
enn de vi klarer å integrere.
NYTT ASYLSYSTEM
Vi trenger et nytt asylsystem som hjelper
dem som trenger det mest. Vi må unngå
at flere mennesker risikerer livet på en
farefull reise med menneskesmuglere over
havet. Derfor vil Fremskrittspartiet
prioritere hjelp i nærområdene og gjøre
det mindre attraktivt å søke asyl
i Norge. FrP vil heller hjelpe tusenvis
av mennesker i trygge nærområder enn
å hente en liten håndfull til Norge.

FrP vil:
• Innføre et nytt asylsystem
• Sørge for en streng og ansvarlig
innvandrings- og integreringspolitikk
VALG | 2021

«Vi trenger et nytt asylsystem
som hjelper dem som trenger det mest»
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Du skal få beholde mer
av dine egne penger
«Avgifter skal ikke brukes
for å finansiere symbolpolitikk.»

Skatter og avgifter skal betale for de viktigste oppgavene i livet
vårt, men vi kan ikke ha et skatte- og avgiftsnivå som gir deg
mindre frihet, setter jobben din i fare og som mest rammer dem
som har minst fra før av.
AVGIFTSNIVÅ PÅ ET MINIMUM
Mange avgifter har med tiden utviklet seg
til å bli rene pengemaskiner for staten,
uten at det er noen videre begrunnelse for
hvorfor disse avgiftene kreves inn. Slik
vil ikke FrP ha det. Avgifter rammer dem
som har minst aller hardest, og derfor
mener vi at avgiftsnivået må holdes på et
minimum. Avgifter skal ikke brukes for
å finansiere symbolpolitikk for politikere
uten respekt for folks lommebok.
TRYGGHET FOR HVERDAGEN
Skatte- og avgiftslettelser handler om
frihet og trygghet. Frihet til å beholde

FrP vil:
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mer av dine egne penger og til å bestemme over egen økonomi. Trygghet
i en forutsigbar hverdag både hjemme
og på jobb.
Flere norske arbeidsplasser trues av at
vi har et høyere skatte- og avgiftsnivå
enn våre naboland. Slik kan vi ikke ha
det. Vi skal ikke sponse svenske arbeidsplasser.
Man skal ikke være nødt til å ta barna
sine ut av barnehagen for å ha råd til
å betale eiendomsskatten. Boligen din
skal være et hjem, ikke et skatteobjekt.
Det er en urettferdig skatt som rammer
blindt, uavhengig av hvor mye du tjener.
Derfor vil FrP forby eiendomsskatten.

• Senke avgiftene
• Fjerne eiendomsskatten
• La deg beholde mer av dine egne penger
VALG | 2021

Stort land
- lange avstander
Norge er slett ikke noe lite land. Faktum er at vi er blant Europas
største land i areal. Med bare 5,4 millioner innbyggere.
Da sier det seg selv at vi har lange strekninger å tilbakelegge.
VI TRENGER BILEN
FOR Å FÅ HJU LENE TIL Å GÅ RU NDT
Bilen er en nødvendighet i vårt land,
ikke et skatteobjekt! Landet vårt trenger
effektive og trygge transportløsninger
på vei, bane, til sjøs og i luften. Du skal
ikke måtte bruke opp pengene dine på
nødvendige reiser, eller straffes for å
levere i barnehage og skole eller komme
deg på jobb. Vi skal ha trygge veier slik
at du kan komme deg vel frem dit du skal.
Da kan du også bruke mindre tid i kø og
mer tid sammen med dem du er glad i.

I langstrakte Norge er samferdsel
enormt viktig. Og bilen gir oss
muligheten til å reise når vi vil uten
å måtte vente på bussen, fergen eller
toget. Det må bli slutt på å legge ut
snubletråder for bilen. Den holder
hjulene i gang i Norge.
EN ENKLERE REISEHVERDAG
Du skal kunne ferdes i byene uavhengig
av om du kjører egen bil, sykler, går eller
bruker buss, bane eller trikk. Kollektivtrafikk er en sentral del av transporttilbudet i byområdene. Derfor må vi
sørge for god konkurranse som styrker
transporttilbudet, antallet avganger og
dine behov som reisende.

FrP vil:
• Senke bilavgifter og fjerne bompenger
• Bygge flere gode og trygge veier
• Styrke kollektivtilbudet
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«Bilen er en nødvendighet i vårt land
– ikke et skatteobjekt!»
VALG | 2021
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Realistiske miljøog klimatiltak
Fremskrittspartiet vil ha en klimapolitikk som faktisk fungerer
i stedet for symbolpolitikk som straffer folk i hverdagen.
Den norske klimadebatten er i altfor
stor grad preget av politiske symboler,
manglende konsekvensutredninger
og for liten tro på markedet. Resultatet
av dette er mange meningsløse påbud,
forbud og reguleringer som plager folk
i hverdagen og som hindrer vekst og
verdiskaping i Norge.

I Norge er det for eksempel mange som
trenger bilen i hverdagen. Det skal du
ikke straffes for. Politikerne må heller
ta ansvar for å gjøre nye og mer miljøvennlige biler billigere, slik at det blir
enklere for folk å velge det som forurenser minst.

FrP er det eneste alternativet til dagens
symbolske klimapolitikk. Vi vil føre en
klima- og miljøpolitikk som både kutter
utslipp, tar hensyn til norsk industri og
øker verdiskapingen i Norge. Det betyr
at det må lønne seg for folk og bedrifter
å ta smarte og miljøvennlige valg.

FrP vil:

«Vi vil ha en klimapolitikk som fungerer
i stedet for symbolpolitikk»
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• Si nei til symbolsk klimapolitikk, og ja til realistiske klimatiltak
• At det skal lønne seg å ta smarte og miljøvennlige valg
VALG | 2021

Flere norske
arbeidsplasser
Som følge av koronapandemien, har mange det siste halvannet
året blitt permittert eller mistet jobben. Folk og familier lever
i uvisshet om sin egen økonomi og sin egen fremtid. En av de
viktigste jobbene vi har, er å trygge Norge ut av krisen.
Det er viktigere enn noen gang å sikre norske arbeidsplasser.
For Fremskrittspartiet er det viktig
å få på plass avgiftslettelser som trygger
norske arbeidsplasser. Vi har fått
gjennomslag for betydelige avgiftsreduksjoner allerede, men vil fortsatt
jobbe for å senke avgiftene på grensehandelsutsatte varer. Vi kan ikke sponse
svenske arbeidsplasser mens folk
i Norge ikke har en jobb å gå til.

Gjennom aktivitet i femti år på norsk
sokkel har olje- og gassnæringen vokst
frem til å bli Norges viktigste næring.
Direkte og indirekte sysselsetter næringen
flere hundre tusen mennesker. Konsekvensene av å stenge oljekranene vil
være katastrofale for både arbeidsplasser
og landets økonomi. Fremskrittspartiet
vil derfor styrke olje- og gassnæringen.
I tillegg ønsker vi å legge til rette for økt
satsing på forskning og utvikling. På
den måten kan virksomheten på norsk
sokkel fortsette.

FrP vil:
• Sikre norske arbeidsplasser
• Begrense handelslekkasje ved å redusere og fjerne norske avgifter
• Gi næringslivet trygge rammer
• Åpne for økt olje- og gassvirksomhet på norsk sokkel
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«Det er viktigere enn noen gang
å sikre norske arbeidsplasser.»
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Politikk
for vanlige folk

NEI TIL EIENDOMSSKATT
Der FrP vil fjerne og forby eiendomsskatten slik at du slipper
en urettferdig dobbeltbeskatning på en allerede dyr bolig,
ønsker Arbeiderpartiet å gjøre det dyrere å bo i eget hjem.

DET MÅ BLI BILLIGERE Å HA BIL
DU VET BEST SELV

Der FrP forstår at Norge er et langstrakt land hvor mange
trenger bilen, ønsker Arbeiderpartiet å straffe bilistene ved
å øke avgiftene og gjøre det vanskeligere og dyrere å komme
seg fra A til Å for vanlige folk.

Fremskrittspartiet er og har alltid vært partiet for folk flest.
Vi tror du vet best selv, ikke politikerne. Vi heier på enkeltmennesket
og vil gi deg friheten til å leve livet ditt slik du selv ønsker.

DU SKAL IKKE DØ MENS DU VENTER I KØ

HVEM HAR DEN BESTE POLITIKKEN
- FOR VANLIGE FOLK?

Der FrP mener det viktigste er at du får god hjelp, ikke hvem som
tilbyr den, ønsker Arbeiderpartiet å fjerne gode private tilbud kun
fordi de er private. Det gjør at folk blir stående i kø eller må kjøpe
seg ut av den. Det er ikke politikk for vanlige folk.

Der frihet er en grunnleggende verdi for FrP, vil Arbeiderpartiet
fortsette å utøve en politikk der staten eller kommunen skal
bestemme stadig mer over ditt liv. Hverdagen blir vanskeligere
og dyrere med Ap. Det er ikke den beste politikken for vanlige folk.

EN ENKLERE HVERDAG

LAVERE SKATTER OG AVGIFTER
Der FrP vil la deg beholde mer av dine egne penger ved å senke
skatter og avgifter, ønsker Arbeiderpartiet å øke skattene. Økte
skatter og avgifter er ikke politikk for vanlige folk.
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Vi vil ha en enklere hverdag for folk flest, og mener derfor at
Norge trenger mer politikk for vanlige folk. Men det får du ikke
med Arbeiderpartiet. Det får du med Fremskrittspartiet. Det er
noe for folk flest å ta med seg til valgurnene 13. september.

Godt valg!
VALG | 2021

En enklere hverdag

Vi tør
der andre tier!
Bli med på laget!
13. september er det valg, og vi trenger alle gode krefter med på laget.
Uavhengig av hvor mye du ønsker å bidra er du hjertelig velkommen til oss.
Vi jobber for lavere skatter og avgifter, bedre veier, en verdig eldreomsorg,
bedre helsetjenester og en streng og ansvarlig innvandrings- og
integreringspolitikk. Synes du det høres bra ut?
Bli medlem i Fremskrittspartiet i dag!
Meld deg inn her:

www.frp.no • facebook.com/fremskrittspartiet
Karl Johans gate 25, 0159 Oslo • Tlf.: 23 13 54 00 • frp@frp.no

