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Innbyggerne skal få den hjelp og bistand de trenger, når behovet er der. Kommunen 
skal sørge for gode omsorgstjenester som ivaretar helsesituasjonen og livskval-
iteten til den enkelte. Samtidig er det en viktig samfunnsoppgave å sette barn og 
unge i stand til å leve frie og gode liv. Grunnlaget for dette er gode oppvekstsvilkår 
og læring i skolen. Når prioriteringer skal gjøres vil Nittedal FrP alltid prioritere 
tjenester som oppfyller disse formålene. Derfor vil Nittedal FrP etablere konkrete 
serviceerklæringer slik at folk flest vet hvilke tjenester som kan forventes av Nittedal 
kommune. 

Et levende næringsliv bidrar til at folk flest får tilgang på lokale arbeidsplasser og 
skaper mer aktivitet i Nittedal. Derfor vil Nittedal FrP legge til rette for at det skal 
være enkelt å etablere og drive bedrifter i Nittedal. Det er også sentralt å sørge for at 
arealplanleggingen tar hensyn til hvilke næringer som passer i hvilke områder, med 
tanke på transport, bo- og livskvalitet. 

Nittedal FrP ønsker en landbrukspolitikk med mindre politisk styring fordi vi anser 
bonden som en selvstendig næringsdrivende i likhet med det øvrige næringslivet. 
Nittedal FrP er positive til saker om å fradele eller sammenføye eiendommer slik at 
gårdbrukeren har større muligheter til lønnsom drift og nytenking. 

Det skal være enkelt å bygge eller gjøre endringer på en bolig så lenge ikke svært 
tungtveiende grunner taler imot det. Nittedal FrP vil derfor åpne for mer boligbyg-
ging og mindre krav til de som eier boligene i hele kommunen. Vekst vil komme i 
de områdene hvor folk flest vil bo. Nittedal kommune skal legge til rette for dette. 
Fremskrittspartiet vil åpne for utbygging i større grad også utenfor Rotnes / Nittedal 
sentrum. 

En enklere 
hverdag med FrP
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Fremskrittspartiet i Nittedal stiller til valg med et grunn-
leggende samfunnssyn om troen på og respekten for det 
enkelte menneskes egenart og retten til å bestemme over eget 
liv, økonomi og eiendom. Enkeltmennesket er, sammen med 
familien og eiendomsretten, det grunnleggende i samfunnet. 
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Nittedal FrP sier: 
•  Ja til serviceerklæringer og kvalitetsstandarder 

på alle tjenester.

•  Ja til brukerundersøkelser på tjenestene.

•  Ja til en positiv holdning til næringslivet.

•  Ja til å innføre effektive turnusordninger og stillingsbrøker som tjener  
tjenestenes kvalitet, herunder å gjøre deltidsstillinger om til heltidsstillinger 
der dette er hensiktsmessig.

•  Ja til flere lærlingplasser.

•  Ja til trygge oppvekstmiljøer

•  Ja til god personalpolitikk for å sikre høy kompetanse og kvalitet  
i kommunens tjenesteyting. 

•  Ja til å innrette alle tjenester etter prinsippet om innbyggerperspektivet

•  Ja til brukermedvirkning

•  Ja til private og ideelle aktører i kommunale tjenester for å skape valgfrihet, 
bedre kvalitet og bedre kostandsutnyttelse. 

Valg
2019

Les mer på
frp.no
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Nittedal FrP er sterk motstander av eiendomsskatt, som er en urimelig dobbelt-
beskatning. Eiendomsskatten rammer blindt og kan få store negative 
konsekvenser for familieøkonomien og for personer med lavere inntekt, og som har 
en bolig som er opparbeidet over mange år.

Ingen kommunale tjenester skal koste mer enn selvkost når det ilegges avgifter og 
gebyrer. Det betyr at avgifter og gebyrer ikke skal koste mer enn hva det koster å 
kjøpe eller produsere tjenesten. Gebyrer og avgifter skal være på et minimum. 

Nittedal FrP sier:
•  Nei til eiendomsskatt, og vil legge frem en forpliktende plan  
for å avskaffe eiendomsskatten.

•  Ja til å drifte kommunen effektivt slik at folk kan betale mindre  
i skatter, avgifter og gebyrer. 

•  Innføre selvkost som sikrer at ingen betaler mer enn det koster  
å kjøpe eller produsere en konkret tjeneste.

Valg
2019

Les mer på
frp.no

Skatter
og gebyrer
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Samferdsel
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Gode veier og kollektivtransport er 
avgjørende for å skape en enklere 
hverdag for folk flest. Det handler om 
effektive jobb- og fritidsreiser. Dette 
er viktig for Nittedal som har mange 
innbyggere som pendler inn og ut av 
kommunen. 

Det er sentralt å sørge for godt vinter- 
og sommervedlikehold av kommunens 
veinett. 

Nittedal FrP vil sørge for at trafikk-
sikkerhetsplanen i større grad blir gjen-
nomført. Gjennomføring av trafikk-

sikkerhetstiltak og asfaltering må 
prioriteres. 

Nittedal FrP vil arbeide aktivt for viktige 
samferdselsprosjekter som Hagan-
tunnelen, RV4-utbygging og forbedret 
togtilbud på Gjøvikbanen, herunder 
nattilbud. Videre er fylkesvei 22 og 
Fossumdiagonalen viktig for innbyggere 
i Nittedal. 

Nittedal FrP vil arbeide for et effektivt og 
bedre korresponderende kollektivtilbud 
mellom Nittedal og Oslo eller Lillestrøm 
med sitteplasser. 
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Nittedal FrP sier: 
•  Ja til bedre sommer og vintervedlikehold av kommunens veinett

•  Ja til bedre vedlikehold av veibelysning

•  Ja til skiltplan for Nittedal kommune som sikrer god trafikksikkerhet

Gode veier og kollektivtransport er avgjørende for å 
skape en enklere hverdag for folk flest. Det handler 
om effektive jobb- og fritidsreiser.
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Alle eldre skal ha rett på sykehjemsplass 
når de trenger det. Nittedal FrP ønsker 
også å tilrettelegge for private aktører, 
i tillegg til det kommunale tilbudet. Det 
viktigste er at tjenestene folk flest får er 
av høy kvalitet. På denne måten kan 
eldre gis større valgfrihet til å velge 
hvilket tilbud som passer best for den 
enkelte. 

Kapasiteten i eldreomsorgen i Nittedal 
er sterkt preget av en eldreomsorg som 
er nedprioritert og hvor andre prestisje-
prosjekter har gått på bekostning av 
omsorgstjenester. Nittedal FrP vil 
gjenopprette en eldreomsorg med 
tilstrekkelig kapasitet innen både 
hjemmetjenesten, omsorgsboliger og 
sykehjemsplasser.

God eldreomsorg handler om å la alle få 
leve et godt liv hele livet, med aktivitet, 
gode matopplevelser og trygghet for at 
man får den hjelpen man trenger, når 
man trenger den. Ved valg av tjenester 
skal fastlegens råd tillegges betydelig 
vekt. 

Nittedal FrP vil senke terskelen for å få 
sykehjemsplass. Det må sørges for 
tilstrekkelig kapasitet, slik at kommu-

nen ikke trenger å leie plasser uten-
bygds. Det skal heller være Nittedal 
kommune som leier plasser til andre 
kommuner. Det er viktig å sørge for at 
det ikke er ventelister, men at innbyg-
gerne får den hjelpen de trenger når de 
trenger det. Nittedal FrP vil legge til 
rette for at alle som ønsker enerom på 
sykehjem får det.
 
Nittedal FrP ser de eldre som en stor 
ressurs. Vi ønsker å stimulere til mer 
frivillighet i eldreomsorgen, fordi dette 
er et viktig bidrag for å ytterligere øke 
livskvaliteten for alle eldre. Frivillig-
hetene vil også være et supplement til 
Nittedal kommunes egen målsetting om 
å legge til rette for at eldre er trygge, 
aktive og selvhjulpne. 

Nittedal FrP vil videreutvikle demens-
senteret på Skytta slik at både brukere 
og pårørende fortsatt blir tatt godt vare 
på av senterets ansatte. Det innebærer 
blant annet tilstrekkelige ressurser til de 
ulike typer aktiviteter, både individuelt 
og i grupper, som for eksempel musikk-
terapi, minnegrupper som beboeren 
trives med og får alle til å fungere best 
mulig.  
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Det viktigste er at tjenestene folk flest får er av høy 
kvalitet. På denne måten kan eldre gis større 
valgfrihet til å velge hvilket tilbud som passer best 
for den enkelte

Helse og eldreomsorg
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Nittedal FrP vil videreutvikle demenssenteret på Skytta slik at både brukere og 
pårørende fortsatt blir tatt godt vare på av senterets ansatte. Det innebærer blant 
annet tilstrekkelige ressurser til de ulike typer aktiviteter, både individuelt og i 
grupper, som for eksempel musikkterapi, minnegrupper som beboeren trives med 
og får alle til å fungere best mulig.  

Nittedal FrP vil intensivere arbeidet med ny velferdsteknologi som har vært prøvd 
ut hos demente for å gi en større grad av trygghet i egne hjem i samarbeid med 
pårørende, hjemmetjenesten og lege.  
 
Nittedal FrP går inn for å etablere et differensierte botilbud og alternative boformer 
for de som er for friske for en sykehjemsplass, men som føler seg ensomme og/eller 
utrygge ved å bo hjemme. Dette skal ikke være en institusjon, men boliger som leies 
eller eies av beboerne, og hvor det sosiale miljøet er en viktig faktor. Det skal være 
døgnbemanning knyttet til boligene. 
 
Nittedal FrP vil ha økt fokus på at innbyggerne mottar koordinerte og helhetlige 
helse og omsorgstjenestene, og at tjenestene er effektive og har riktig kvalitet. 
 
Nittedal FrP vil innføre fritt brukervalg i hjemmehjelptjenesten og hjemmesyke-
pleien, slik at de eldre kan velge hvilken tjenesteyter de ønsker og velge bort tje-
nesteytere de er misfornøyd med. 

Nittedal FrP vil styrke hjemmetjenestene for å møte det økende behovet spesielt fra 
yngre brukere, mennesker med en nedsatt funksjonsevne og til unge med alvorlig 
kreftsykdom eller alvorlige nevrologiske lidelser. 
 
Nittedal FrP vil åpne for konkurranseutsetting der det kan gi bedre tjenester til 
innbyggerne. 
 
Nittedal FrP går inn for at det bygges helsehus i Nittedal raskest mulig. Et nytt og 
sentralt senter kan blant annet inneholde eldresenter, omsorgsboliger, sykehjems-
plass og psykiatritilbud. Med stadig økt press på helsetjenestene og mer komplekse 
utfordringer er det viktig å samle kompetanse for å tilpasse tjenestene dagens og 
morgendagens behov.
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Nittedal FrP vil intensivere arbeidet med ny omsorg-
steknologi som har vært prøvd ut hos demente for 
å gi en større grad av trygghet i egne hjem i samar-
beid med pårørende, hjemmetjenseten og lege
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Nittedal FrP vil:
• Bygge flere sykehjemsplasser slik at alle får  

plass når de trenger det.
• Sikre at alle pasienter og pårørende blir tatt  

på alvor.
• Sørge for at alle har en individuell plan som  

sikrer livskvalitet og en meningsfylt hverdag. 
• Sikre gode matopplevelser og fokus på riktig ernæring.
• Øke kapasiteten i hjemmetjenesten.
• Sikre økt språkkrav til ansatte i eldreomsorgen.
• Søke deltakelse i det statlige prosjektet om  

statlig finansiert eldreomsorg.
• Vurdere hvordan kommunen kan gi et  

bedre palliativt tilbud.
• Sikre økt lege- og fysioterapidekning.

Valg
2019

Les mer på
frp.no
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Det er et kommunalt ansvar å ta vare på 
dem som ikke er i stand til å ta vare på 
seg selv. Likevel må sosialpolitikken ut-
formes slik at den kun tilgodeser de som 
har reelt behov for hjelp, samtidig som 
det tilrettelegges for at de med hjelpe-
behov på sikt blir selvforsørget gjennom 
arbeid.

Til tross for mer åpenhet de siste årene, 
stigmatiseres fortsatt mennesker med 
psykiske lidelser. Ofte er denne  
gruppen blant de med de dårligste 
vilkårene både når det gjelder økonomi,
sosialisering og muligheter til for å  
skaffe bolig, arbeid og å utvikle sosiale 
nettverk. 
 
Nittedal FrP mener det er viktig å styrke 
den psykiatriske omsorgen i kommunen 
og vil at alle med psykiske lidelser skal få 
profesjonelt behandlingstilbud så tidlig 
som mulig.

Nittedal står overfor en utfordring med 
mange som sliter med rusmisbruk. 
Nittedal FrP vil sørge for at kommunen 
har et bredt og mangfoldig behandlings-
tilbud for individuell behandling.

Nittedal FrP mener at personer med 
nedsatt funksjonsevne skal, så langt det 
er mulig, gis like gode muligheter til å 
fungere i samfunnet. Forholdene bør 
derfor legges til rette for personer med 

nedsatt funksjonsevne både i hjem-, 
skole- og arbeidssituasjon, basert på den 
enkeltes og pårørendes behov.  
 
Nittedal FrP vil tilrettelegge for bolig-
bygging/borettslagprosjekter også for 
innbyggere med nedsatt funksjonsevne. 
Nødvendige ressurser for planlegging av 
boliger, tilbudene i boligene og dag/
arbeidsrettede tiltak for innbyggerne 
med nedsatt funksjonsevne skal 
prioriteres i perioden. 
  
Nittedal FrP vil arbeide for et godt og 
trygt aktivitets- og botilbud tilpasset 
den enkeltes behov. Også for denne 
gruppen vil gode og tilgjengelige gang- 
og sykkelstier være viktig. I Nittedal skal 
universell utforming legges til grunn 
for all planlegging av offentlige bygg og 
utearealer.  

12

Det er et kommunalt 
ansvar å ta vare på 
dem som ikke er i stand 
til å ta vare på seg selv.

Sosialt 
sikkerhetsnett
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•  Ja til et godt forebyggende arbeid blant barn og unge

•  Ja til individuelle planer som baserer seg på brukermedvirkning. 

•  Ja til forebygging og rask behandling.

•  Ja til å styrke foreldreveiledning gjennom helsestasjonene. 

•  Ja til å styrke den psykiatriske omsorgen. 

•  Ja til flere psykiatriske helsetjenester. 

•  Ja til personlige assistenter for funksjonshemmede. 

•  Ja til bokollektiv for psykisk utviklingshemmede. 

•  Ja til en styrket og valgfri hjemmetjeneste (hjemmehjelp og hjem-
mesykepleie). 

•  Ja til å styrke utekontakten. 

•  Ja til å engasjere flere nattravner. 

•  Ja til å styrke ergo- og fysioterapitilbudet. 

•  Ja til å gi bistand til tilrettelegging i bolig. 

•  Vurdere utbygging av omsorgsboliger flere steder i bygda i samarbeid 
med private.

Nittedal FrP sier:
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Folkehelse
Nittedal FrP ønsker å styrke helse-
stasjonene og skolehelsetjenesten fordi 
de er viktige for barn og unges helse. 
I tillegg til jordmor og småbarnskontroll 
bør helsestasjonene i større grad få 
ressurser til å jobbe med barn og 
ungdommer og eldre bl.a. i forhold til 
forebyggende helsetiltak. 
 
Ensomhet utgjør også et betydelig folke-
helseproblem. Personer som opplever 
ensomhet risikerer et dårligere liv og 
tidligere død. Å være ensom gir større 
fare for psykiske helseutfordringer, og 
utgjør en risiko for å få livsstilssykdom-
mer. Å forebygge ensomhet vil skape en 
bedre hverdag for veldig mange 
mennesker. 
 
Nittedal FrP vil støtte frivillige organis-
asjoners arbeid med å forebygge ensom-
het hos eldre som for eksempel besøks- 
og aktivitetsvenner i eldreomsorgen 

Barnevern
Det er foreldrenes ansvar og plikt å 
gi barna en god og trygg oppvekst. 
Dessverre finnes det tilfeller hvor 
foreldrene av ulike grunner ikke er 
i stand til å gi barna den omsorg de 
trenger og har krav på. 

Barneverntjenesten skal ivareta barns 
rettssikkerhet, ha fokus på hva som er 
barnas beste og samtidig ivareta forel-
drenes rettsikkerhet. Barneverns-
tjenesten skal bidra til at foreldrene kan 

ta vare på og gi sine barn den gode og 
trygge omsorgen de fortjener. 

Nittedal FrP mener at barn har det best 
hos sine foreldre og/eller slektninger. 
Ved omsorgsovertagelse av kort eller 
lang varighet, skal alltid barnets beste 
være avgjørende. Det er viktig at barn og 
unge som ikke har det bra, fanges opp av 
kommunen så tidlig som mulig.  
 
Helsestasjonene, barnehagene og 
skolene har et særlig ansvar i dette 
arbeidet. Likeledes er det viktig at disse 
kommunale instansene forebygger ved å 
veilede foreldrene. 
 
Nittedal FrP vil arbeide for større og 
bedre fagmiljøer som resulterer i at 
vi kan se annerledes på barnevernets 
struktur og oppgavedeling. Da kan 
oppgaver som foreldreveiledning, 
familiebistand og tilsvarende tas ut av 
barnevernet. Det vil bygge ned 
barrierene slik at foreldre som trenger 
hjelp ikke vil kvie seg for å ta kontakt 
med det offentlige fordi de frykter å bli 
fratatt barnet sitt. 
 
Nittedal FrP vil gjøre det enklere for 
foreldre å få bistand før barnevernet blir 
så bekymret for barnets beste at de går 
til omsorgsovertakelse.
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Viktige kriterier for integreringen er 
norskkunnskaper, sysselsetting/ut-
danning, kulturforståelse og vilje til 
tilpasning. Videre er evne og vilje til 
å forsørge seg selv over tid viktig for å 
kunne bli integrert. Nittedal kommunes 
mottak av flyktninger skal ikke omfatte 
flere enn at integrering kan gjennom-
føres på en god måte. 

Integrering forutsetter betydelig innsats 
fra den enkelte flyktning, herunder 
deltakelse i frivillig arbeid og deltagelse i 
arbeidslivet. 

Kommunen må ha oversikt over reelle 
kostnader og oppnådde resultater på 
integreringsområdet, på samme måte 
som på andre tjenesteområder. En 
mislykket integrering vil føre til økt 
fattigdom og større ulikheter i 
kommunen. Derfor er det viktig at kom-
munen er i stand til å sikre en effektiv 
og god integrering for de som bosettes. 
I dette arbeidet er språk, bolig, jobb/ut-
danning og selvforsørgelse viktig. 

Familiegjenforeninger må også telles 
med i vurderingen av antall flyktninger 
som skal tas imot.

NITTEDAL FRP SIER:
- Ja til likebehandling av mennesker, 
uavhengig av kjønn, religion eller etnisk 
opprinnelse. 
- Prioritere familier ved mottak av flyk-
tninger.
- Prioritere integreringstiltak, særlig 
språkopplæring, til de som er kommet 
til Nittedal. 
- Kreve svar på hva som er reelle ko-
stnader ved bosetting og integrering i 
kommunen
- Kreve svar på hvilke resultater kom-
munen har på integreringsarbeidet.
- Nei til at ansatte skal kunne reservere 
seg mot arbeidsoppgaver av religiøse 
årsaker.
- Sørge for kvalitetskontroll og at fast-
satte mål oppnås innen integreringsar-
beidet. 
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Integrering forutsetter betydelig innsats fra den enkelte 
flyktning, herunder deltakelse i frivillig arbeid og deltagelse i 
arbeidslivet.

Integrering av flyktninger
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Kultur, 
idrett og fritid
Nittedal FrP ønsker et mangfoldig kul-
turliv med redusert politisk styring. Vi 
vil tilby innbyggerne og besøkende et 
mangfoldig kulturliv. Vi mener 
kulturlivet i større grad både kan, og 
bør finansiere seg selv. Kulturlivet bør 
i større grad utvikles som egen næring, 
hvor publikums begeistring i stor grad 
vil være avgjørende for hvilke kun-
stformer som overlever. Det er ingen 
politisk oppgave å avgjøre hva som er 
gode kulturuttrykk for 
eksempel gjennom offentlig støtte. 
Der det offentlige eventuelt skal bruke 
penger på kulturtiltak er det viktig at 
pengene kommer folk flest til gode. Barn 
og unge bør prioriteres når offentlige 
kultur- og idrettsmidler skal fordeles.

Lag, foreninger og enkeltpersoner gjør 
en fremragende innsats for å tilby et 
rikt og variert utvalg av aktiviteter i 
kommunen vår. Det skaper trivsel og 
tilhørighet. Nittedal FrP vil støtte og 
oppmuntre til mer frivillighet. 

Nittedal FrP mener at kommunen 
skal være en samarbeidspartner og 
støttespiller for frivillige, lag og fore-
ninger. Barn, og funksjonshemmede 
skal prioriteres når det skal ytes økon-
omisk bistand. Kommunens arealer og 
bygg skal stilles til fri disposisjon for det 

frivillige arbeidet. Nittedal FrP vil støtte 
et variert ungdomstilbud i samarbeid 
med frivilligheten. 
 
Nittedal FrP vil premiere det frivillige 
initiativ som bidrar til å forebygge i for-
hold til rus og ungdomskriminalitet.

I Nittedal er friluftslivet viktig. Derfor 
ønsker Nittedal FrP å bygge videre på 
verdiene som ligger til grunn for den 
grønne bygda, samtidig som vi skal ta 
imot nye innbyggere i kommunen. Friv-
illigheten er viktig for å opprettholde 
gode aktivitetstilbud i de mange friluft-
sområdene i kommunen. Dette arbeidet 
ønsker Nittedal FrP å legge til rette for. 
Her har Nittedal FrP den tilnærmingen 
at bruk er det beste vern.

Nittedal FrP vil begrense den kom-
munale pengebruken på kulturhus og 
vurdere alternative driftsformer, og har 
som mål at kulturhuset skal være selvfi-
nansierende så lenge Nittedal kommune 
skal drifte det. 
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Idrett skal i størst mulig grad være 
uavhengig av politisk styring. Idretten 
må ikke ses som en forlenget arm av det 
offentlige, men må få vokse og gro på 
egne premisser til glede for deltakere og 
utøvere. Det legges ned utallige timer 
i frivillig innsats for å sikre at deltak-
erne skal få mest mulig utbytte av ulike 
aktiviteter, og frivillige organisasjoner 
utgjør et stort og viktig bidrag på mange 
samfunnsområder. Vi ser på idrett som 
en viktig bidragsyter til god folkehelse. 
Nittedal FrP vil legge til rette for et 
fortsatt høyt aktivitetsnivå i idrettslivet, 
og vil særlige rette innsatsen mot barn 
og unge.

NITTEDAL FRP SIER:
- Ja til kultur som omfatter flest mulig.

- Ja til en kulturskole som legger grun-

nlaget for et aktivt kulturliv i Nittedal

- Nei til at dugnad og annet frivillig 

inntektsgrunnlag pålegges skatter og 

avgifter.

- Ja til forsvarlig drift og vedlikehold  

av kirkene.

- Ja til at alle barn og unge skal ha  

fritidstilbud.

- Ja til å tilrettelegge for nye idretts- 

anlegg i samarbeid med idrettsrådet.

- Ja til gratis leie av hall, kulturhus og 

andre kommunale bygninger for barn- 

og ungdomsaktiviteter.

- Ja til tiltak som ivaretar norsk  

kulturarv. 
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Nittedal FrP ønsker stadig å heve kval-
iteten på skolene våre. Suksessfaktoren 
for dette arbeidet er godt kvalifiserte og 
motiverte lærere. Gjennom planmessig 
videre- og etterutdanning vil vi arbeide 
for å gjøre de gode lærerne bedre. 

Nittedal FrP mener at det er ingen som 
vet bedre enn elevene og foresatte selv 
hva som er en god og dårlig lærer, og vi 
mener at elevene skal få lov til å vurdere 
lærerne. Ved systematisk evaluering av 
lærerne i form av elevundersøkelser, 
prestasjon i forhold til kvalitet i arbeid 
(karakterer) og evaluering fra skolens 
ledelse vil gjøre lærerne mer bevisst i sitt 
arbeid. Hvis ingen endring forekommer 
hos lærerne det er sterk misnøye med, 
vil Nittedal FrP gi større makt til skolens 
ledelse, som kan gi flere advarsler som 
medfører oppsigelse.

I den norske skole i dag går alt for mange 
elever ut av skolen uten å kunne lese og 
skrive ordentlig. For å unngå dette prob-
lemet i nittedalsskolen, ønsker Nittedal 
FrP å øke innsatsen i basisfagene norsk, 
matte og engelsk. Sammen med en økt 
satsning på basisfagene, vil vi også søke 
å innføre valgfritt sidemål. 

Valgfritt sidemål vil bedre lese- og 
skriveferdighetene, samtidig som de 
elevene som fortsatt ønsker å ha sidemål 
vil ha mulighet til det.

Alle elever har krav på tilpasset under-
visning. Nittedal FrP mener derfor at 
man over tid stadig må styrke elevenes 
mulighet til å stimulere og utvikle sine 
ferdigheter. Dette gjøres best gjennom 
å legge til rette for tett oppfølging og 
alternative aktiviteter innenfor de lover, 
regler og læreplaner som gjelder.

Nittedal FrP er positive til etablering av 
private skoler i Nittedal. Vi har tro på at 
ulike initiativ og nye tanker i skoleverket 
er bra. Nittedal FrP har ønsket en delt 
utbygging på Hagen og Kirkeby skoler 
fremfor Elvetangen. Når prosjektet Elve-
tangen likevel gjennomføres vil Nittedal 
FrP være positive til at Hagen og Kirkeby 
skole benyttes til privatskoleinitiativ. 
Det vil være viktig for Nittedal FrP å 
følge utviklingen og iverksette tiltak 
knyttet til trafikksikkerhet og gode 
læringsmiljø. 

Utvikling av arenaer for medvirkning fra 
elever og foresatte i skolene vil ha stor 
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betydning for forankring, kvalitet og 
tillitt til skolen.

I utgangspunktet ønsker Nittedal FrP en 
lengre og mer innholdsrik skolehverdag. 
På denne måten vurderer ikke Nittedal 
FrP skolefritidsordningen som en kom-
munal kjerneoppgave. Likevel utgjør 
SFO et viktig tilbud for alle små og store 
barnefamilier. Derfor vil Nittedal FrP 
bidra til at kommunen legger til rette for 
foreldrestyrte løsninger i egen regi eller 
i samarbeid med andre, for eksempel 
frivillige organisasjoner. Eksempelvis 
kan dette gjøres i samarbeid med ek-
sisterende idretts og kulturtilbud. Slike 
aktiviteter skjer i dag på kveldstid, men 
ved å få etablert tilbud i SFO-tiden vil 
det bli mer tid til familien og skolearbeid 
på ettermiddagene. 

Nittedal FrP vil satse på gode skolebygg 
som legger til rette for god læring. Dette 
vil være et prioritert område i Nittedal 
kommune de nærmeste årene.

Målsetningen med skolen er å skape best 
mulig læringsresultater. Det innebærer 
at hver enkelt elev må få tilpasset un-
dervisning tilpasset sine behov. Når et 
barn har behov for spesialundervisning 
skal dette gis slik at alle barn får like 
muligheter.

Nittedal FrP vil at skolene i Nittedal 
kommune skal ha nulltoleranse for 
mobbing. Foreldre bør tidlig kobles inn i 
mobbesaker, slik at også disse kan bidra 
til at mobbingen opphører. Ved ved-
varende mobbing bør mobberen bytte 
skole. Det er viktig at det etableres åpne 
rutiner for håndtering av mobbesaker. 

• Ja til utvikling av skolebygg som 
legger til rette for optimalisering 
av læring
• Ja til bedre samarbeid mellom 
skole og hjem.
• Ja til større fokus på basisfagene.
• Ja til bedre samarbeid mellom 
skoler og næringsliv.
• Ja til å sørge for at undervisning-
smateriell og undervisning-
slokaler er til enhver tid oppdatert 
og vedlikeholdt.
• Ja til å innføre veiledende kar-
akterer i orden og oppførsel fra 
fjerdeklasse, og i grunnleggende 
fag fra sjetteklasse.
• Ja til nulltoleranse for mobbing 
og vold.
• Ja til at det er mobberen som skal 
bytte skole, ikke mobbeofferet.
• Ja til valgfritt skriftlig 
sidemålsundervisning.
• Ja til sikrere skoleveier.
• Ja til mer praktiske valgfag på 
ungdomsskolene.
• Ja til svømmeopplæring og 
regelmessig svømmetimer i 
grunnskolen.
• Ja til å evaluere lærerne regelm-
essig.
• Ja til nødvendig utvidelse av 
skolene.
• Ja til fritt skolevalg

Nittedal FrP 
sier:
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Barnehager
Nittedal FrP mener det er et kommun-
alt ansvar å legge til rette for at det til 
enhver tid er nok barnehageplasser i 
Nittedal, slik at de som ønsker det, får 
plass uten å måtte stå på venteliste.

Det er en kommunal oppgave å sørge 
for felles opptak i barnehagene, og 
kontrollere at alle barnehagene holder 
god kvalitet når det gjelder pedagogisk 
innhold, lokaliteter og personale.

Nittedal FrP mener samtidig at private 
barnehager er avgjørende for å kunne 
oppnå god barnehagedekning, fleksibi-
litet og variasjon i tilbudet. er positive til 
barnehager med alternative opplegg, for 
eksempel frilufts-, gårds- og musik-
kbarnehager. På denne måten får også 
kommunen barnehager av ulik størrelse 
som er tilpasset ulike barns behov.

Nittedal FrP sier:
•  Ja til reell likebehandling av pri-

vate og kommunale barnehager.

• Ja til fleksible åpningstider.

• Ja til full barnehagedekning.

• Ja til å fortsatt legge til rette for 
private barnehager.

• Ja til fleksibelt barnehageopptak.

• Ja til barnehageplasser med uni-
versell utforming av barnehager.

• Ja til eventuelle initiativ om 
barnehage på hagen eller Kirkeby 
skole
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Næringsliv
Nittedal FrP vil føre en næringspoli-
tikk som stimulerer videre utvikling. 
Hovedoppgaven i næringspolitikken er å 
stimulere til innovasjon og økt verdiska-
ping i næringslivet. Alle skal i utgang-
spunktet ha anledning til å etablere en 
ny bedrift. Vi vil derfor arbeide for å 
fjerne og forenkle byråkratiske hindre.

Nittedal FrP vil føre en liberal alkohol-
politikk under stikkordet “Frihet under 
ansvar.” Skjenkebevilling skal være lett 
å få, men også lett å miste. 

NITTEDAL FRP VIL:
• Legge til rette for nye næringsområder 
i kommunen.
• Legge til rette for gode parkeringsfor-
hold i Nittedal sentrum, herunder for 
besøkende på rådhuset.
• Styrke innsatsen for asfaltering.
• Si nei til bompenger 
• At innbyggere og næringsdrivende skal 
oppleve en samarbeidende, positiv og 

løsningsorientert kommune.
• Forenkle regelverk og kommunalt 
planarbeid
• Måle og offentliggjøre tall for kommu-
nal saksbehandlingstid
• La næringslivet selv tilpasse sitt park-
eringsbehov på egen eiendom
• Legge til rette for etablering av restau-
ranter og utesteder 
• Praktisere en liberal skjenkepolitikk 
med gode og stabile rammevilkår
• At skjenketiden skal være i tråd med 
lovens maksimum
• Gjøre det lettere å starte næringsvirk-
somhet
• Avsette områder til næringsvirksom-
het som ikke er i direkte tilknytning til 
boligområder. 
• Skille tungt og lett industri
• På sikt utvikle Skytta som et komplett 
boligområde
• Unngå trafikkintensiv næring
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Privat eiendomsrett er en av de grunnleggende rettighetene i vårt demokrati. Vi 
motsetter oss inngrep i den private eiendomsretten. 

Tvangsovertakelse av privat eiendom ved bruk av ekspropriasjon kan kun aksepteres 
dersom det er absolutt nødvendig for å sikre vesentlige samfunnsinteresser, og der-
som det samtidig ikke er mulig å oppnå enighet med grunneier på noen annen måte. 
Videre skal grunneier sikres full erstatning for arealer som blir ekspropriert

Nittedal kommune skal være en serviceorganisasjon. Utviklingen hvor innbyggere 
opplever motstand og mangel på løsningsorientering må snus. Nittedal skal være en 
ja-kommune, det innebærer at det må søkes løsninger, fremfor å se begrensninger. 

Nittedal FrP vil vurdere hvordan vi kan bevare Nittedal som en grønn bygd med 
matproduksjon, samtidig som vi vil åpne for å være fleksible der boniteten er lav. 
Disse hensynene vurderes utfra helheten i den enkelte sak.

Det er viktig å sørge for at brann- og redningsetaten har nødvendig utstyr og 
fasiliteter som sikrer god utrykningstid og utstyr som kan dekke behovene i hele 
kommunen, for alle bygningstyper. 

Godt miljø med rent vann og minst mulig forsøpling er viktig for å opprettholde god 
bokvalitet og et aktivt friluftsliv. I likhet med god bruk av marka, herunder som 
rekreasjonsområde er Nitelva en sentral kilde til gode opplevelser. 

Samfunnsutvikling
- plan og bygg 
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Nittedal FrP sier:
•  Ja til friere boligbygging og oppheve regelen om at 80 % 

av boligveksten skal komme på Rotnes. 

•  Ja til å utrede tiltak som forbedrer badevannkvaliteten i 
Nitelva og andre vann i Nittedal.

•  Ja til ordninger som stimulerer til å redusere plast-
forsøplingen

Valg
2019

Les mer på
frp.no
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www.frp.no • facebook.com/fremskrittspartiet

Nittedal FrPs valgliste:

1. Helge Fossum
2. Erland Vestli
3. Stein-Tore Madsen
4. Mads Hovda
5. Jorunn Rønningen
6. Stine Øversveen
7. Lars Martin Galdal

Nittedals innbyggere fortjener 
å bo i en FrP-kommune med 
valgfrihet, gode tjenester og en 
ja-holdning til folk flest

8. Kristin By Woll
9. Andreas Qvale
10. Haakon Aukre
11. Øistein Lid
12. Cecilie Løvset
13. Magne Blomberg
14. Tove Bjørnevåg
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