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Lillestrøm FrP er opptatt av at vi skal ta med

på Enebakkneset eller i Blaker.

Fremskrittspartiet er opptatt av enkelt

En enklere hverdag innebærer også at vi gjør

Fremskrittspartiet ønsker å fjerne eiendoms

Det programmet du nå leser viser hvordan

oss det beste fra alle de tre kommunene inn i 
Lillestrøm kommune. 

Folk er like mye verdt, enten de bor i 

menneskets frihet og vil arbeide for størst 
mulig valgfrihet for kommunens innbyggere. 

Tjenestetilbudet må innrettes slik at det
dekker den enkeltes og den enkelte
families behov, slik at vi skaper en enklere 
hverdag for folk flest.

hva vi kan for å redusere skatter, avgifter og 
offentlige inngrep. 

skatten som i dag koster innbyggerne flere tu
sen kroner. Vi vil også arbeide for at andre avgif
ter og gebyrer holdes på et lavest mulig nivå.

Fremskrittspartiet i Lillestrøm ønsker å utforme 
vår nye kommune, til beste for folk flest.

Lillestrøm, 

Samtidig som vi skal løfte Lillestrøm kommune
til å bli en moderne foregangskommune med 
fokus på ny teknologi og løsninger for 
fremtiden, så skal vi også klare å ivareta 
innbyggerne i hele den nye kommunen. 
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Administrasjon og 
forvaltning

Vi er overbevist om at etableringen av 
den nye kommunen vil kunne gi stor-
driftsfordeler og frigjøre økonomiske 
midler, hovedsakelig ved virksomhets-
overgripende felles- og administrative 
funksjoner, men også på andre områder.

Lillestrøm FrP tar rollen som arbeids-
giver på største alvor. Vi vil ha stort 
fokus på jobben med å redusere antall 
sykefraværsdager og på den måten 
styrke tjenestene og at de ansatte føler 
seg ivaretatt.

Kommunenes viktigste oppgave er å yte 
og sikre deg velferdstjenester. Økono-
mien skal forvaltes slik at tjenestetil-
budet blir jevnt godt over tid og tilpasset 
de økonomiske rammene kommunen 
har. 

En bærekraftig økonomi innebærer at 
ressursbruken i dag ikke skal true 
velferden i fremtiden. Med andre ord, 
sette tæring etter næring.

Kommunen bruker i dag nesten hele sin 
andel av de såkalte frie inntektene på 
drift og produksjon av velferdstjenester. 
Store låneopptak til innvesteringer kan 
true velferdsproduksjonen i fremtiden, 
men det er fortsatt behov for store 
innvesteringer både innen skole og 
helse/omsorg på kort sikt. For å skaffe 
nødvendig investeringskapital er vi 
innstilt på å selge eiendommer og 
bygninger som kommunen ikke har 
behov for.

Skatter og avgifter bør innrettes slik at 
de bidrar til høy verdiskaping og en god 
utnyttelse av ressursene i samfunnet. Vi 
vil ha skatte- og avgiftslettelser som gir 
større frihet for familier og enkelt-
mennesker, og som øker verdiskapingen 
og stimulere til miljøvennlige valg. 

Mange avgifter har dessverre utviklet 
seg til å bli rene pengemaskiner, uten at 
det er noen videre begrunnelse for 
hvorfor avgiftene kreves inn. 

2

Lillestrøm FrP vil arbeide for at skattebetalernes 
penger skal brukes fornuftig og gi trygghet, helse og 
velferd gjennom å prioritere primæroppgavene først.
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EFFEKTIVITET 
Stortinget har vedtatt å styrke lokal-
demokratiet og gi større kommuner 
flere oppgaver. Robuste kommuner er 
bedre i stand til å håndtere fremtidens 
velferdsoppgaver på en god måte. 
Lillestrøm kommunene vil få flere og 
nye oppgaver som ville ha blitt for 
utfordrende for Skedsmo, Fet og Sørum 
å håndtere på egenhånd. 

Lillestrøm FrP vil bidra til at en rasjo-
nell, effektiv og publikumsrettet 
tjenesteproduksjon opprettholdes lokalt 
i den nye kommunen og forventer at 
kvaliteten på tjenesten til innbyggerne 
blir bedre fra 2020. FrP mener Lillestrøm 
bør ha som mål å bli den mest effektive 
kommunen i landet når det gjelder 
kommunal saksbehandling.

Kommunen har et omfattende ansvars-
område, med tjenester til deg som inn
bygger fra vugge til grav. På mange 
områder har kommunen innsett at opp
gavene best kan løses av andre for å gi 
innbyggerne økt valgfrihet og for å sikre 
best mulig kvalitet. 

Ansvaret for et godt tjenestetilbud ligger 
hos kommunen, som bør øke 

effektiviteten, valgfriheten og få høyere 
kvalitet på tjenestene gjennom sunn 
konkurranse om å produsere tjenester 
for innbyggerne på kommunens vegne. 

Kommunen vil da få en rolle som 
bestiller og kontrollør, i motsetning til 
både å være tjenesteprodusent og 
kontrollere seg selv.

Selv om Lillestrøm er en mer robust 
kommune, krever den økonomiske 
situasjonen fortsatt politisk vilje til 
streng prioritering. Kommunen må 
prioritere viktige kjerneoppgaver som 
omsorg og skole først. Gjennom priori-
tering, omstilling og nødvendig effek-
tivisering ønsker Lillestrøm FrP å sikre 
større økonomisk handlingsrom til å 
prioritere kommunens kjerneoppgaver. 

En politikk som har til hensikt å gi mer 
til alt, vil innebære at det blir mindre til 
dem som trenger det mest. 

Vi vil derfor sikre økt handlingsrom til å 
kunne prioritere de som trenger det 
mest.
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Vi bør ha som mål å bli den 
mest effektive kommunen i 

landet når det gjelder 
kommunal saksbehandling.

POLITISK ORGANISERING 
Lillestrøm kommune, ved kommunens 
politiske organer, har det overordnede 
ansvaret for at de kommunale opp
gavene blir løst på en tilfredsstillende 
måte – samtidig som man forsøker å få 
mest mulig ut av hver enkelt krone som 
skattebetalerne har betalt inn. 
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Lillestrøm FrP ønsker en parlamentarisk 
styringsmodell i kommunen. Dette 
klargjøre det politiske ansvaret og 
tydeliggjøre de politiske skillelinjene i 
politikken tydeligere enn en ordinær 
formannskapsmodell. Parlamentarisme 
innebærer at et politisk råd overtar den 
strategiske styringen av administra-
sjonen, og følgelig innebærer det mer 
makt til politikerne og mindre matk til 
administrasjonen.

OMBUD 
Kommunen er enkeltmenneskets tjener, 
ikke dets herre. Lillestrøm FrP ønsker å 
legge til rette for at DU skal lykkes i det 
daglige!

Nær kontakt med innbyggerne er viktig 
for politikere og politiske partier. Det å 
lytte til befolkningen betyr ikke nød-
vendigvis å alltid støtte innspillene som 
kommer eller å alltid være enig med den 
enkelte, men å ha respekt for enkelt-
mennesker som har problemer eller 
utfordringer med det offentlige på et 
eller annet område, og å være en 
veiviser og støttespiller i en byråkratisk 
jungel.
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Kommunene skal føre en fremtidsrettet politikk som 
tilrettelegger for næringslivet og for god livskvalitet 
for den enkelte innbygger. Vi ønsker åpenhet om 
politiske prosesser og innbyggernes involvering.

JA-KOMMUNE 
Lillestrøm FrP ønsker å innføre en 
generell JA-holdning med respekt for 
innbyggerne i alle ledd i kommunen.
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Kommunale myndigheter skal være 
serviceorganer som har til oppgave å 
hjelpe innbyggerne. Politikere og 
byråkrater skal derfor ikke legge 
unødige hindringer eller restriksjoner i 
veien for enkeltmennesker, næringsliv 
eller organisasjoner i deres virke. 

Søknader og forespørsler skal behandles 
positivt så langt lovverket tillater og så 
lenge det ikke griper inn i andres rettig
heter. Ved utbygging av større bygge
felt må det likevel tas hensyn til 
kommunens infrastruktur.

EKSPROPRIASJON OG PRIVAT 
EIENDOMSRETT
Lillestrøm FrP vil beskytte eiendoms-
retten, og arbeide mot inngrep. Tvang, 
kommunal forkjøpsrett og ekspropria-
sjon kan kun godtas når dette er abso-
lutt nødvendig i forbindelse med 
utbygging av samfunnsviktig infra-
struktur. 

Ekspropriasjon skal bare gjennomføres 
mot erstatning slik at eiendomsbesitter 
ikke lider tap, det vil si til markedspris. 

Et hvert ekspropriasjonsvedtak skal 
kunne bringes inn for domstolene til 
overprøvelse, også for a fastsette 
erstatningens størrelse. Det er viktig 
å verne om eiendomsretten. Der 

Fremskrittspartiet er sterk motstander 
av skatt på hus og hjem som eiendoms-
skatten er. Hus og hjem er betalt av 
penger du allerede har betalt skatter og 
avgifter av. Eiendomsskatten er en 
usosial dobbeltbeskatning som ikke tar 
hensyn til den enkeltes skatteevne, og 
rammer dermed hardest de som har 
minst. 

På samme måte går eiendomsskatt på 
næringseiendommer ut over muligheten 
til å tiltrekke seg attraktive bedrifter, og 
det legger hindringer i veien for et leve-
dyktig næringsliv. Vi vil redusere, og på 
sikt avvikle, eiendomsskatten i hele 
Lillestrøm kommune.

BOSETTING, INNVANDRING OG 
INTEGRERING
Lillestrøm FrP vil legge opp til en aktiv 
integreringspolitikk som bygger på de 
reglene, normene og verdiene som er 
felles for hele befolkningen. Det må 
stilles tydelige krav i barnehage, skole, 
NAV og andre i kommunale tilbud om at 
det er majoritetssamfunnets normer, 
krav og regler som legges til grunn. 

Lillestrøm har en av landets største 
innvandringsbefolkninger, og for å sikre 
integreringen er det derfor viktig å 
stoppe bosetningen av flykninger og 
asylsøkere til kommunen.
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• Legge til rette for vekst i hele
kommunen

• Tillate høyhus der dette i liten grad
sjenerer eksisterende bebyggelse

• Være en JA-kommune og sette krav til
saksbehandlingstid i byggesaker

LLillestrøm FrP vil:

ikke helt spesielle og tungtveiende 
forhold tilsier noe annet, vil vi si JA til 
byggetillatelser, bruksendring, konse
sjoner, ombygginger osv. Vi vil gå imot 
overdrevet vern og bevaring av 
bygninger m.m.
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Det er en realitet at en stor andel av de 
flyktningene og asylsøkerne som er 
kommet til Skedsmo ikke er i stand til å 
sørge for eget livsopphold. 

Regjeringen ønsker mindre bosetning av 
asylsøkere og flyktninger i kommuner 
som har stor innvandrerandel. Store 
deler av Lillestrøm kommune, spesielt i 
gamle Skedsmo, har i dag en stor andel 
ikke-vestlige innvandrere. 

Lillestrøm kommune må få kontroll på 
integreringen før ytterligere bosetning 
av asylsøkere og flyktninger tillates. 

• Stoppe bosetting av flyktninger og
asylsøkere i fireårsperioden for å få
bedre kontroll på integreringen

• Si nei til etablering av asylmottak i
kommunen

• Innføre forbud mot hijab, niqab og
burka i barne- og ungdomsskolen

• Innføre forbud mot bruk av
heldekkende plagg som burka, niqab
for ansatte i kommunen

• Forby kjønnsdelt undervisning i
grunnskolen
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Det skal være et forbud mot bruk av burka, niqab og 
andre heldekkende plagg for ansatte i Lillestrøm 
kommune. Kommunens ansatte og innleide skal vise 
ansikt, både internt og i møtet med publikum.

Lillestrøm FrP vil:
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Stanse sosialstøtte til personer som har
sagt nei til arbeid av religiøse eller 
kulturelle årsaker

• Involvere idrettslag, kultur og
frivilligheten aktivt i integreringen

FORBUD MOT TIGGING
Det er ingen som har tigget seg ut av 
fattigdom. Veien ut av fattigdom går 
gjennom hjelp til arbeid og selv
forsørgelse. Vi ser også at mange tiggere 
kommer til Norge fra EU-land. Disse er 
ofte en del av kriminelle miljøer, og 
inntektene fra tigging går i stor grad til 
kyniske bakmenn. Det finnes også 
eksempler på at tiggerbarn tas ut av 
skolen for å tigge i Norge. Dette er i 
strid med barnekonvensjonen, og en 
forferdelig praksis som bare kan løses 
gjennom ett tiggerforbud. 

• Innføre forbud mot tigging i
Lillestrøm kommune

SKATT, AVGIFTER OG GEBYRER
Det er først og fremst skatter, avgifter og 
gebyrer betalt av innbyggerne som 
finansierer kommunens tjenester. 
Lillestrøm kommune skal ha gode 
tjenester, men vi må samtidig være 
bevisste på at inntektene brukes så 
effektivt som mulig.

Kommunale avgifter og gebyrer som er 
direkte betaling for kommunale tjen-
ester, skal holdes så lave som mulig, og 
maksimalt dekke kommunens kost-
nader ved å yte den enkelte tjeneste. 

AVVIKLING AV EIENDOMSSKATTEN
Lillestrøm FrP vil arbeide hardt for å 
redusere eiendomsskatten med sikte på 
å avvikle hele ordningen. Frem til vi får 
gjennomslag for å fjerne eiendoms-
skatten helt vil vi arbeide for at den 
reduseres gjennom et økt bunnfradrag. 

Mange kommuner klarer å tilby gode 
tjenester uten å kreve eiendomsskatt fra 
innbyggerne. Eiendomsskatten er en 
usosial dobbeltbeskatning. Innbyggerne 
betaler en tilleggsskatt på penger som 
allerede er skattet av, bare fordi disse 
midlene investeres i ett sted å bo. 

Eiendomsskatten tar ikke hensyn til den 
enkeltes inntekt eller skatteevne, og 
rammer dermed innbyggere med lav 
inntekt uforholdsmessig hardt.  På 
samme måte går eiendomsskatt på 
næringseiendommer ut over muligheten 
til å tiltrekke seg attraktive bedrifter, og 
det legger hindringer i veien for et 
levedyktig næringsliv.

• Heve bunnfradraget til 3 millioner i
løpet av perioden

• Prioritere å avvikle eiendomsskatten
på vanlige boliger før eiendoms
skatten på næringsbygg

• Avvikle hele eiendomsskatten på
sikt
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Lillestrøm FrP vil:

Lillestrøm FrP vil:

•
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Samtidig er tverrfaglige forebyggende 
helsearbeidet, spesielt gjennom de 
familienære tjenestene, svært viktig.

Det å få flere helsesøstre tilbake på 
skolene er også viktig for å forebygge 
helseplager hos barn og unge.

Folkehelsen er viktig, både for 
samfunnet som helhet og for den 
enkelte. Med ulike virkemidler er det 
mulig å forebygge livsstilssykdommer 
ved å få folk flest i aktivitet og ved å 
bidra til et sunnere kosthold. 

Lillestrøm FrP støtter opp under kom-
munens Frisklivssentral som gjør en god 
jobb for å skape et lavterskeltilbud til 
innbyggerne slik at de fritt kan være 
aktive og bedre egen helse.

ELDREOMSORG
Det skal være trygt og godt å bli gammel 
i Lillestrøm kommune. Den enkelte skal 
være trygg på at kommunen stiller opp 
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Helsen påvirkes av mange faktorer rundt oss, både 
aktivitet, kosthold, oppvekstmiljø og mange andre 
forhold. Kommunen skal ha et godt og mangfoldig 
tilbud for å behandle ulike helseplager.

Helsestasjonen og jordmødrene er de
som først treffer oss når vi kommer til
verden, både gjennom svangerskap og
senere oppfølging. Deres rolle er svært
viktig med hensyn til å sikre barn en
best mulig start på livet. Derfor må
kommunen ha tilstrekkelig mange
kompetente jordmødre til å følge
familien før og etter fødsel.

Helse- og 
omsorgstjenester
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dersom man blir utrygg hjemme eller får 
redusert boevne.

Ved å arbeide forebyggende med 
hjemmebesøk, vil de eldre kunne 
opprettholde tryggheten også når helsen 
svikter eller ektefellen faller fra. Målet er 
at alle skal mestre sine egne liv. 

Eldre med begynnende demens eller 
som rammes av andre funksjons-
nedsettelser skal gis tilpasset bistand, 
for å kunne mestre sine liv. Rehabili-
tering for raskest mulig gjenvinning av 
funksjonsevne er like viktig for alle, 
uavhengig av alder.

Senest ved fylte 75 år skal alle seniorer 
ha fått tilbud om hjemmebesøk for å 
forberede alderdommen. 

Lillestrøm kommune skal være innova-
tiv og ta i bruk ny velferdsteknologi som 
bidrar til økt trygghet og selvstendighet 
for den enkelte og økt trygghet for 
pårørende. Trygghetsalarmer og annen 
velferdsteknologi skal gjøres tilgjengelig 
for alle med behov, og så rimelig som 
mulig for brukerne. 

Når det ikke lenger er mulig å bo 
hjemme skal det være en sykehjems-
plass tilgjengelig. Med fritt brukervalg 
skal den eldre selv få velge hvilket 
sykehjem man ønsker, enten det er 
privat eller kommunalt. 

Alle skal ha rett til eget rom på 
sykehjem, men også mulighet til å bo 
sammen med ektefelle, dersom det er 
ønskelig. Det er viktig med institu-
sjonsplasser og omsorgsboliger i hele 
kommunen, slik at de eldre får bo sine 

siste leveår nær der hvor de har sine 
relasjoner. 

Sykehjemmet er hjemmet til de eldre 
som bor der. Selvsagt skal de involveres 
når menyen for middagene settes opp, 
og selvsagt skal de involveres når det 
planlegges aktiviteter. 

I en tilværelse på sykehjem er måltidene 
gjerne dagens høydepunkt. Syke-
hjemmene bør legge til rette for at mat 
kan tilberedes på sykehjemmet. 
Kommunen bør være tilknyttet en 
ernæringsfysiolog som kan bistå 
sykehjemmene.

En god alderdom er for mange å 
opprettholde et godt nettverk. Det er 
ikke alltid like enkelt når venner og 
livsledsagere faller fra. 

Lillestrøm FrP vil legge til rette for 
trivsels- og helsereiser vinterstid for at 
flere skal kunne bygge nettverk, få 
bedre trivsel og derigjennom bedre 
helse.

Lillestrøm kommune bør søke om å 
delta i forsøksprosjekt med statlig 
finansiert eldreomsorg. Det vil styrke 
eldreomsorgen i kommunen ytterligere.

Frivilligheten har en viktig rolle i 
eldreomsorgen allerede i dag. Vi ønsker 
å stimulere dette ytterligere. 

Blant annet ønsker vi å vurdere en 
modell fra den nederlandske byen 
Deventer som tilbyr studenter å bo 
gratis ved sykehjemmet, mot at de 
tilbringer tid sammen med sine eldre 
naboer.

9
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Lillestrøm FrP vil:
• Etablere ordning med forebyggende

hjemmebesøk
• Legge til rette for fritt valg av sykehjem
• Legge til rette for fritt hjemme-

hjelpsvalg
• Tilby velferds- og trygghetsteknologi
• Delta i forsøksordningen med statlig

finansiert eldreomsorg

SOSIALHJELP OG SOSIALE TJENESTER
Alle som kontakter NAV med behov for 
sosialhjelp skal møtes med respekt og 
verdighet. Sosiale ytelser er samfunnets 
sikkerhetsnett når andre ordninger ikke 
lenger strekker til. Målet må dog være at 
ingen skal være avhengig av sosiale 
ytelser over tid.

Hjelp til selvhjelp skal være det bærende 
prinsippet innenfor sosialtjenesten. 
Krav om aktivitetsplikt er avgjørende for 
sosialhjelpsmottakere som er fysisk og 
mentalt skikket til aktiviteten. Det må 
utarbeides plan for hvordan mottaker 
gjennom aktivitet skal kunne gjenvinne 
selvstendighet. 

Uteblivelse fra pålagt aktivitet må få 
konsekvenser. Det skal ikke være 
attraktivt å velge sosialhjelp fremfor 
arbeid, selv om man har begrensede 
muligheter på arbeidsmarkedet. 
Samtidig skal NAV bistå på veien mot 
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Hjelp til selvhjelp skal være det bærende prinsippet 
innenfor sosialtjenesten. Krav om aktivitet er 
avgjørende for sosialhjelpsmottakere som er fysisk 
og mentalt skikket til aktiviteten.

fast arbeid.
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Sosialhjelpen skal være en midlertidig 
ytelse. Personer som av helsemessige 
årsaker ikke er i stand til å arbeide, skal 
tilbys annen type behandling eller 
vurderes for uføretrygd.

Der er viktig å finne innovative 
løsninger på de sosiale utfordringene 
den enkelte står overfor. Vi ønsker 
stimulering til sosialt entreprenørskap 
og prosjekter med arbeidstrening for 
unge sosialhjelpsmottakere, samt et 
tettere samarbeid mellom det offentlige 
og private for å løse de sosiale 
utfordringene.

LLillestrøm FrP vil:

• Samarbeide med private for å gi
arbeidstrening

• Stille krav om aktivitetsplikt

RUSOMSORG
Det er viktig å legge til rette for gode 
oppvekstsvilkår blant barn og unge. 
Forebyggende arbeid og tidlig innsats er 
viktig for å hindre at unge prøver 
rusmidler, og for å hindre utvikling av 
rusavhengighet. I familier hvor det er 
utfordringer med rus er det spesielt 
viktig å følge nøye med barnas 
utvikling. 

Det er spesielt viktig å prioritere 
forebygging rettet mot barn og unge. 
Tidlig og god innsats av familienære 
tjenester gjennom oppveksten er viktig 
for forebyggingen.

Selv om hver enkelt har et personlig 
ansvar for egen livsførsel, så er det ofte 
bakenforliggende årsaker til 

rusmisbruk. Lillestrøm kommune skal 
bidra til å motivere den enkelte til å 
komme seg ut av rusmisbruk, bistå i 
søknadsprosess for å få behandling, og 
deretter å bidra med nødvendige 
oppfølging umiddelbart etter endt 
behandling. Et godt ettervern er helt 
avgjørende for å lykkes med å 
opprettholde en rusfri hverdag. 

Ved endt behandling skal alle tidligere 
rusmisbrukere ha en individuell plan for 
videre oppfølging. Det er viktig å finne 
gode løsninger på de sosiale utfordring
ene rusmisbrukerne ofte har etter av
rusning. En bosituasjon uten omgang 
med rus, arbeidstrening og fritids
aktiviteter er viktig for å lykkes med å 
skape en varig rusfri tilværelse

Rusproblemer påvirker ikke bare den 
som sliter med rusmisbruk, en også 
familien og andre personer i omgangs-
kretsen. Spesielt tungt er det for foreldre 
som opplever at deres håpefulle gjør 
dårlige valg i livet. 

For å styrke foreldrene i møte med en 
ungdom som er i endring bør det tilbys 
foreldrekurs til bekymrede foreldre. 
Kommunen bør også bidra til etablering 
av nettverk for foreldre med barn i 
risikogrupper eller som allerede har et 
etablert misbruk. 

11
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Både private og offentlige tjeneste-
tilbydere kan benyttes for å redusere 
ventetidene, for å få på plass et 
mangfold av tilbud og for å få en sunn 
konkurranse basert på kvaliteten i 
tjenestene.

Vi vil videreføre arbeidet regjeringen har 
gjort med kommunepsykologer og vil vi 
passe på at antall psykologer ikke 

reduseres når tre kommuner blir til en, 
men heller økes da behovet er stort.

Skolen er en viktig arena, og må styrke 
sitt arbeid for å avdekke psykiske plager 
i tidlig arbeid, derfor ønsker vi tettere 
samarbeid mellom skoler og BUP.

Lillestrøm FrP vil:

• Jobbe for at samarbeidet mellom skole
og BUP styrkes

• Sikre nok kommunepsykologer

• Jobbe for et ambulerende psykisk
helseteam

• Styrke det generelle tilbudet for
psykisk helse blant annet ved samarbeid
med det private

Det er bekymringsfullt at stadig flere, også unge, 
sliter med psykiske plager og sykdom. Vi vil styrke 
forebygging gjennom skolehelsen, tidlig innsats i 
familienære tjenester og et godt psykologtilbud.

PSYKISK HELSE
Lillestrøm FrP vil sikre  en god psyko
logtjeneste i kommunen. Fortsatt er 
det for mange som faller ut av utdan
ningsløp og arbeidsliv som følge av 
sine plager. Vi vil derfor prioritere en 
styrking av tilbudet innen psykisk 
helse.
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Legevakten skal tilby hjelp til deg som 
opplever akutt sykdom, skade eller 
krise. Som med resten av helsetjenesten 
må det være et mål for legevakten å gi et 
tilbud som er så sømløst som mulig for 
pasienter. Det forutsetter et godt 
samarbeid med fastleger og Ahus, og det 
forutsetter at legevakten tilbyr den 
hjelpen som trengs i de vanligste 
skadetilfeller. 

Ved etablering av nytt helsehus/
legevakt må det legges til rette for at 
pasienten kan få konstatert eventuelle 
bruddskader, samt få behandlet enkle 
bruddskader, uten å måtte reise til 
Ahus.  

Med dagens praksis hvor det er en tidlig 
utskrivning fra Ahus legges et stort 
ansvar over på kommunene. Et helsehus 
bør kunne avhjelpe sykehjemmene ved 
utskrivninger der hvor det er et stort 
behov for rehabilitering og medisinsk 
oppfølging.

Legevakten skal også kunne kontaktes 
og rykke ut ved akutt legehjelp i hjem
met. Lillestrøm FrP ønsker å opprett
holde legevakten på Sørumsand, event
uelt som en avdeling under Lillestrøm 
legevakt. 

Dersom legekontorenes åpningstider 
utvides vil også legevaktene avlastes. 
Det vil i de fleste tilfeller også bety 
kortere reisevei og raskere behandling 
for pasientene. Det bør derfor innføres 
en forsøksordning med utvidet 
åpningstider. 

LLillestrøm FrP vil:

• Sikre en mer sømløs pasient-
behandling

• Iverksette en forsøksordning med
utvidet åpningstid ved utvalgte
legekontor

• Sikre at innbyggerne får hjelp når de
trenger det uten unødig ventetid

• Beholde legevakt på Sørumsand

• Sørge for tilstrekkelig telefonkapasitet
for å besvare spørsmål som kan løses via
telefon/nett

• Gjøre KAD mer tilgjengelig for flere
slik at belegningsprosenten økes

UNGDOM OG HELSE
Det bør være tilgjengelig helsesøster i 
barne- og ungdomsskolens åpnings-
tider. Det er viktig at helsesøster følger 
opp elever som henvender seg til dit, og 
at helsesøster blir en tillitsperson for 
ungdom. Helsesøster skal involveres i 
forebyggende arbeid og bidra til at alle 
elver blir sett.

LEGEVAKT, FASTLEGER OG HELSEHUS

Ved å øke satsningen på digitale helse-
tjenester, vil terskelen bli lavere for 
ungdom for å ta kontakt med helse-
søster. Et eksempel er "Helsesista" på 
snap.  Samtidig må helsestasjon for 
ungdom og dets tilbud styrkes. 

Lillestrøm kommune må ha en null-
visjon for selvmord og selvskading, og 
helsesøster må involveres i skolens 
forebyggende arbeid. 

Vi må i større grad også sette søkelys på 
digital mobbing og jobbe målrettet i et 
samarbeid med ungdommene, slik at 
det blir lettere å ta tak i disse 
utfordringene.
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REHABILITERING/ HABILITERING
Rehabilitering og habilitering skal ha 
som mål at hver enkelt skal være så frisk 
som mulig, oppnå best mulig 
funksjonsevne og mestring og i størst 
mulig grad kunne delta i samfunnet. 

Habilitering er en livsnødvendighet for 
barn og unge som har medfødt eller 
ervervet varig funksjonsnedsettelse. For 
mange av disse er trening et nødvendig 
middel for å kunne fungere i hverdagen 
og være mest mulig selvhjulpne.

For å oppnå dette er det behov for en 
økning av antall driftstilskudd til 
privatpraktiserende fysioterapeuter ut i 
fra dagens situasjon. Det samme gjelder 
fastlønnede ergoterapeuter og 
fysioterapeuter i kommunen.  

Vi må også videreutvikle hjemmebasert 
rehabiliteringsteam som behandler og 
tilrettelegger for best mulig 
rehabilitering hjemme.

Lillestrøm FrP vil:

• Sikre god kapasitet på fysioterapi

• Bidra til at rehabiliteringsplasser ved
kommunens sykehjem faktisk brukes til
rehabilitering

• Jobbe for å få flere varmtvannsbasseng
i kommunen

14

God rehabilitering er også en viktig 
samfunnsøkonomisk faktor for å få våre 
innbyggere raskest mulig tilbake til 
arbeidslivet. Derfor er det viktig at 
kommunen til enhver tid har tilstrekke-
lig kapasitet på fysioterapi slik at vente-
listene holdes nede og innbyggerne får 
hjelp når de trenger det. God fysioterapi 
bidrar til at eldre kan være best mulig 
selvhjulpne og bo i eget hjem lengre 
dersom de ønsker det.  
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Denne gruppen har økt behov for helse- 
og omsorgstjenester. Derfor kreves det 
at kommunen tilrettelegger for dette 
slik at alle innbyggere blir inkludert og 
kan delta i samfunnet på best mulig 
måte.

Lillestrøm FrP vil arbeide for bedre 
avlastningsordninger for familier med 
sterkt funksjonshemmede barn, og sikre 
at funksjonshemmede får mulighet til å 
flytte inn i egen bolig når de blir voksne, 
slik at de kan leve sine selvstendige liv.

Vi vil samtidig legge til rette for at 
funksjonshemmede som vil bo sammen 
med sin familie etter myndighetsalder, 
skal få anledning til dette.  Det må gis 
bedre tilgang på støttekontakter til 
svaksynte og blinde, samt hørsels-
hemmede og døve, og det må legges 
bedre til rette med BPA og universell  

LLillestrøm FrP vil:

• Lette tilgangen på logoped for de som
trenger språktrening etter sykdom
eller ulykker

• Styrke hjelpemiddelsentralene slik at
ventetid reduseres

• Sikre at de som trenger det får lik
tilgang på individuelt tilpassende
hjelpemidler

• Sørge for at funksjonshemmede (både
fysisk og psykisk) får tilrettelagt
tilgang til utdannelse

VETERANER FRA FORSVARET
Siden 1947 har 100.000 nordmenn 
tjenestegjort i 100 ulike operasjoner på 
fire kontinenter. Siden starten av FN-
operasjonen i Libanon i 1978 har mer 
enn 40.000 bidratt i fredens tjeneste.

Mange av disse veteranene sliter. Det 
bør legges til rette for bedre sam
handling og utvikling av lokale tiltak 
for oppfølging av personell som har 
vært i internasjonal tjeneste. 
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Lillestrøm FrP vil sikre at de 
som trenger det får lik 
tilgang på individuelt 
tilpassede hjelpemidler.

forming for å inkludere disse gruppene.
ut

MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

Lillestrøm FrP vil at det utarbeides en 
kommunal veteranplan som fokuserer 
på behov til veteraner og deres familier, 
med fokus på samhandling mellom ulike 
kommunale aktører. 

Kompetanseheving bør være et sentralt 
element i planen.

Foresatte til barn med funksjonshemn-
ing skal få tilbud om informasjonsmøte 
vedrørende kommunens tjenester og 
deres rettigheter, og det skal rutine-
messig gjennomføres en vurdering om 
et barn med funksjonshemning 
kvalifiserer for en individuell opp
læringsplan (IOP) som skal sørge for et 
helhetlig tilbud. 
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Skole og oppvekst

Fremskrittspartiet ønsker å utvide 
bruken av teknologi og digitale lærings-
verktøy i skolen. Målet er å gjøre under-
visningen mer spennende og relevant 
samt å gi eleven oppgaver som er til-
passet eget ferdighetsnivå slik at alle 
kan oppnå mestring og motivasjon. 
Slike verktøy frigjør i tillegg tid for 
læreren og gjør det lettere å følge ut-
viklingen til hver enkelt elev.

LÆRINGSUTBYTTE
Grunnopplæringen er en viktig del av en 
livslang danningsprosess som har 
enkeltmenneskets frihet, selvstendig-
het, ansvarlighet og medmenneskelig-
het som mål. Opplæringen skal gi 
elevene et godt grunnlag for å forstå seg 
selv, andre og verden, og for å gjøre 
gode valg i livet. Opplæringen skal gi et 
godt utgangspunkt for deltakelse på alle 
områder innenfor utdanning, arbeids- 
og samfunnsliv. Det er derfor viktig å se 
begrepet læringsutbytte i sammenheng 
med en overordnet målsetting om at alle 
elever i norsk skole skal vokse opp til en 
best mulig utgave av seg selv, og at de 
som voksne skal delta aktivt i 
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Barn og ungdom må stimuleres til å ta utdanning. 
Ved å vektlegge mestring og motivasjon, og 
undervisning tilpasset den enkeltes nivå, vil hver og 
en heve sine ferdigheter ut fra egne forutsetninger.

Faglig sterke elever må motiveres 
gjennom muligheten til å ta fag på 
høyere skoletrinn, mens faglig svake 
elever må motiveres gjennom en 
tilpasset opplæring som gir mestrings-
følelse og som sikrer en faglig utvikling.
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samfunns- og arbeidsliv

Læringsutbytte inkluderer elevenes 
kompetanse i fagene, utvikling av de 
fem grunnleggende ferdighetene, 
sammen med elevenes sosiale læring og 
personlige utvikling.  Kompetanse vil si 
å kunne tilegne seg og anvende 
kunnskaper og ferdigheter til å mestre 
utfordringer og løse oppgaver i kjente og 
ukjente sammenhenger og situasjoner. 
Kompetanse innebærer forståelse og 
evne til refleksjon og kritisk tenkning.

NULLTOLERANSE FOR MOBBING
Noen elever føler seg utrygge på skolen 
og på skoleveien på grunn av mobbing. 
Fremskrittspartiet vil at skolene i 
Lillestrøm kommune skal ha null-
toleranse for mobbing. Foreldre bør 
tidlig kobles inn i mobbesaker, slik at de 
kan bidra til at mobbingen opphører. 
Ved vedvarende mobbing bør det 
vurderes om mobberen skal bytte skole.

SKOLEVEI
Alle elever i Lillestrøm kommune skal 
ha en trygg skolevei. Lillestrøm FrP vil 
ha en gjennomgang av alle skoleveier i 
kommunen og prioritere å sikre utrygge 
skoleveier. Der hvor veien ikke er trygg, 
skal det tilbys skoleskyss. 

FRITT SKOLEVALG
Det kan av ulike grunner være slik at 
barn og foreldre ønsker at barnet skal gå 
på en annen skole enn nærskolen. 
Fremskrittspartiet vil at det skal legges 
til rette for dette så sant det er plass på 
skolen. Skolegrenser må vurderes ut ifra 
etablert skolestruktur og veies opp mot 
nødvendig utbygging av nye skoler og 
infrastruktur.

TILBUD TIL FAGLIG STERKE ELEVER
Mange elever i norsk skole har andre fag
lige ferdigheter enn de rent teoretiske. 
Fremskrittspartiet mener elever med 
praktiske ferdigheter skal ha muligheten 
til å utvikle disse og på den måten kunne 
gjennomføre et utdan ningsløp og bestå 
kravene til bestått eksamen.

SKOLEBYGG
Lillestrøm kommune vil arve mange 
dårlige skolebygg i 2020. 

Investeringsbehovet er stort, men 
mange investeringer er helt nødvendig 
for å ivareta elevenes helse eller 
læringsutbytte. Derfor vil vi prioritere 
bygging og rehabilitering av skoler. 
Blant annet er det et prekært behov for 
rehabilitering eller nybygg ved skoler 
som Sten Tærud, Åsenhagen og 
Vesterskaun.
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Vi mener at det ikke nødvendigvis er 
antallet skoler som gir best utbytte, men 
heller kvaliteten på disse, derfor vil også 
se på om det kan være hensiktsmessig å 
slå sammen enkelte skoler for å gi elever 
bedre kvalitet på sitt skole- og 
læringsmiljø

Frogner skole og kultursenter har blitt 
pioner på sambruk av skolebygg. Her 
har frivillige lag og foreninger mulighet 
til å låne rom, til en billig penge, for å 
gjennomføre treninger, øvinger eller 
kurser. 

Alt dette gjennom en svært enkel og 
kostnadsbesparende bookingportal. 
Dette prinsippet ønsker vi å videreføre 
til flere skoler.
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OPPVEKST
En god oppvekst oppnås i praksis ved en 
målrettet tidlig forebyggende innsats. 
Dette inkluderer et tverrfaglig sam
arbeid med skolen som en viktig aktør.

Det forutsetter et systematisk arbeid for 
et godt læringsmiljø, slik at alle elever 
opplever å være inkludert og viktig for 
fellesskapet, samt forebygge mobbing 
og utestengelse. Risikoutsatte barn og 
unge må fanges opp så tidlig som mulig.
En god oppvekst avhenger også av faglig 
mestring i skolen. Følgelig er det viktig å 
avdekke eventuelle lese- og skrive-
vansker og regnevegring så tidlig at både 
skole, hjem og elev sammen kan legge et 
løp som tar hensyn dette.

Skolene må ha systematiske kart-
leggings- og oppfølgingsrutiner som 
fanger opp elever med svake ferdigheter 
og vansker i fag, tidlig i skoleløpet. Det 
gjør det mulig å bistå elevene og 
foresatte slik at en negativ utvikling 
forebygges.

Skolene i Lillestrøm kommune skal 
praktisere tidlig innsats. Det betyr at de 
skal ta tak i utfordringer så snart de av
dekkes. Det betyr også at overlappingen 
fra barnehage til skole må være god, slik 
at skolen er godt forberedt dersom det 
kommer 

skolestartere med ekstra utfordringer. 
Det må også være en god dialog med 
andre familienære tjenester.

Skolene må ha tilstrekkelig kompetanse 
til å håndtere elever som har utford-
ringer med ordinær tavleundervisning, 
eller som har utfordringer med å sitte 
stille. Kommunen som skoleeier er 
ansvarlig for at alle skoler har nødven-
dige prosedyrer og kompetanse for å 
sikre at også disse elevene får gode 
skoleløp, fortrinnsvis ved bruk av 
evidensbaserte metoder som eksempel
vis PALS.

OVERGANG FRA UNGDOMSSKOLE TIL 
VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 
Like viktig som overgangen fra barne
hage til grunnskole er overgangen fra 
det kommunale skolesystemet til 
videregående skoler. 

God kommunikasjon mellom skolesys
temene er sentralt for å sikre riktig 
tilbud tidlig i videregående skole. 
Lillestrøm kommune skal bidra godt til 
dette. 
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En god oppvekst avhenger også av faglig mestring i 
skolen. Følgelig er det viktig å avdekke eventuelle 
lese- og skrivevansker og regnevegring tidlig.

BARNEHAGE
Brukerundersøkelser viser at foreldre er 
mest fornøyd med tjeneste som de 
private barnehagene tilbyr. De private 
driver altså både bedre og  billigere enn 
de offentlige barnehagene. 
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Vi ønsker derfor at bygging av nye 
barnehager som hovedregel skal være i 
regi av de private aktørene.

For å sikre at alle barn blir sett og får en 
fin barnehagehverdag vil vi jobbe for at 
alle nye barnehager skal være 
avdelingsbarnehager.

For at man skal slippe å planlegge når 
man skal få barn slik at man er sikret 
barnehageplass vil vi jobbe for å ha 
barnehageopptak hele året i den nye 
kommunen. 

Selv om den nye kommunen har god 
barnehagedekning vil vi fortsette å 

jobbe for at det skal være full dekning 
i hele den nye kommunen.

LLillestrøm FrP vil:
• Ha høy kvalitet på skolebyggene i

kommunen

• Satse mer på sambruk av skolebygg

• Være et ombud for elevene slik at de
sikres godt fysisk miljø på skolene

• Styrke skolenes evne til å skape et
inkluderende læringsmiljø

• Sikre tidlig innsats slik at utfordringer
avdekket tidlig og blir fulgt opp

• Sikre full barnehagedekning og
barnehageopptak hele året

• Jobbe for flere private barnehager i
kommunen

19
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Idrett, kultur og 
frivillighet

Idrettslagene i Lillestrøm kommune har 
tilsammen 34 000 medlemmer, noe som 
utgjør 41% av kommunens innbyggere. 

Offentlige midler som brukes på 
idretten bør primært brukes på barne- 
og ungdomsidrett. Idretten skal i størst 
mulig grad være uavhengig av politisk 
styring.

Idretten kan være en god arena for 
integrering i samfunnet, men ikke gi 
særordninger til noen grupper basert på 
etnisk opprinnelse, nasjonalitet eller 
religion.

Lillestrøm FrP ønsker å bidra til 
idrettsglede for alle og vil med dette 
legge grunnlaget for en god helse i livet. 
I en tid hvor barn i langt større grad enn 
tidligere passiviseres, er alle våre 
frivillige lag og foreninger spesielt 
viktige.

Ungdomsarbeidet som gjøres i frivillige 

lag og foreninger er uvurderlig som 
forebyggende arbeid, også når det 
gjelder rusproblematikk, integrering, 
forhindre ensomhet med mer

Toppidretten bør være egenfinansiert 
slik at den ikke trekker offentlige midler 
vekk fra breddeidretten.

Eiere og drift av idrettsanleggene er i 
dag forskjellige i de 3 kommune som er 
slått sammen. I Fet og Sørum eies og 
driftes i all vesentlighet av idrettslagene. 
I Skedsmo eies og driftes de fleste 
anleggene av kommunen.

Av nye anlegg i kommende periode vil vi 
bidra til at det bygges minst 2 nye 
flerbrukshaller, og vi vil prioritere haller 
ved Sørumsand skole og Sandbakken på 
Skedsmokorset. 

Det legges ned en frivillig innsats tilsvarende 550 
årsverk i 100 idrettslag for at barn og unge skal få 
glede av aktivitetene som tilbys i kommunen. Det 
tilsvarer en verdi på hele 250 millioner kroner.

Vi vil også prioritere et nytt 25 meters 
svømmebasseng tilknyttet Sørumsand 
skole for å tilfredsstille kompetanse-
kravene for 4., 7. og 10. klassinger.
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ET LEVENDE KULTURLIV 
Kulturelle opplevelser, enten det er 
dans, teater, stand-up, levende musikk 
eller tar andre former, er viktige. De 
viser samtiden, og de opprettholder og 
bringer kulturarven videre.

Lillestrøm FrP ønsker et levende 
kulturliv, med minst mulig politisk 
styring, basert på personlig engasjement 
og frivillighet. Kommunen har en 
spesielt viktig rolle med å tilrettelegge 
for barne- og ungdomsaktiviteter. Dette 
gjelder også tilrettelegging for 
uorganiserte aktiviteter. 

Lillestrøm FrP vil:

• Bidra til at det bygges minst 2 nye
flerbrukshaller i perioden

• Bidra til flere ballbinger spredt rundt i
kommunen

• Prioritere støtten til frivillige lag og
organisasjoner

• Samarbeide med frivillige
organisasjoner og si ja til tiltak som
stimulerer til mer frivillighet

• Prioritere rehabilitering, vedlikehold,
og nyetablering av idrettsanlegg

• Slippe til idretter som ikke er blant de
veletablerte

• At alle idretter skal behandles etter
samme prinsipper av det offentlige

• At lokale lag og foreninger i større
grad skal få eieransvar for nærmiljø
idrettsanlegg

• Videreutvikle utlånstilbud for idretts- 
og friluftsutstyr

• Sette av midler som skal
brukes til å gi fattige barn tilgang til
idrett.
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MUSIKK
For at musikklivet skal blomstre er det 
behov for øvingslokaler og scene
muligheter for barn og ungdom som 
utøver musikk. Det finnes for få øvings
lokaler i Lillestrøm som er tilgjengelig 
for band. FrP vil jobbe for etablering av 
flere øvingslokaler og bidra til at flere 
musikere får tilgang til en scene.

Ved bygging av flerbrukshaller og 
forsamlingslokaler bør det vurderes 
muligheten for å tilrettelegge for 
musikk og andre sceneaktiviteter.

En viktig arena som bidrar til ulike 

kulturaktiviteter for barn- og ungdom 
er ungdommens kulturmønstring UKM. 
Lillestrøm kommune bør legge til rette 
for gode UKM aktiviteter for barn og 
ungdom.

BIBLIOTEK
Bibliotekene er en viktig kilde til 
kunnskap og litterære opplevelser. 
Biblioteket har også gjennom gratis
prinsippet en viktig funksjon for å 
utjevne forskjeller i samfunnet. 

Det er helt avgjørende at bibliotekets 
tjenester er tilgjengelig når det passer 
innbyggerne. Lillestrøm FrP ønsker 
derfor å videreutvikle ordningen fra 
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Skedsmo, Sørum og Fet har godt utviklede kultur-
skoler med tilbud til barn og unge. Kulturskolen bør i 
liket med frivilligheten kunne bruke ledige lokaler i 
kommunen, blant annet kommunens mange skoler.
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Sørum kommune med selvbetjent 
bibliotek utenfor ordinær åpningstid, og 
tilby dette ved flere biblioteker i 
Lillestrøm kommun.

FRIVILLIGHET
Frivilligheten står sterkt i området som 
blir Lillestrøm kommune. Frivilligheten 
er avgjørende for et blomstrende 
kulturliv og aktivt idrettsliv. Mange 
ildsjeler står på, både for sine egne barn 
og andres. Det er viktig at kommunen 
legger til rette slik at frivilligheten skal 
stå sterkt også i fremtiden.

Frivilligsentralen er et viktig bindeledd 
mellom kommunen, frivillige aktører og 
innbyggerne. Det formidles i dag en 
rekke kulturaktiviteter gjennom 
Frivilligsentralen, noe som bør 
videreutvikles i Lillestrøm kommune.

Kommunale bygg tilhører i prinsippet 
oss alle som innbyggere og skatte-
betalere i Lillestrøm kommune. Det er 
derfor viktig å legge til rette for at 
frivillige lag og foreninger får tilgang til 
kommunale bygg når de ikke er i bruk 
av kommunen.

KULTURHISTORIE
Samtidig som samfunnet utvikler seg er 
det viktig å ivareta vår kulturhistorie. 
Kulturhistorien er en viktig del av vår 
identitet, og i nye Lillestrøm kommune 
er det kulturhistorie fra tre kommuner 
som skal forenes. 

Det er mye kulturhistorie å ta vare på i 
Lillestrøm kommune, med Fetsund 
Lenser, Blaker Skanse, Oldtidsveien 
over Farseggen, og Kjeller flyplass som 
fyrtårn i våre gamle kommuner. 

Kommunen har et ansvar for å bidra til 
at den viktigste kulturhistorien blir 
ivaretatt.

KIRKER
Lillestrøm FrP vil fortsette å støtte den 
Norske Kirke som kulturbærer for den 
kristne kulturarven i Norge og som 
viktig ramme for folk under høytider og 
i forbindelse med livets høydepunkter. 

Kirkene trenger løpende vedlikehold og 
vi vil fortsette å støtte dette i våre 
budsjettforslag. I tillegg støtter vi 
arbeidet til frivilligheten og vi vil 
oppmuntre til fortsatt godt samarbeid 
med Lillestrøm kommune.
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Familie

I Fremskrittspartiets prinsipprogram 
fremheves familiens stilling i samfun
net. Det offentlige skal legge til rette ved 
behov, og yte tidlig innsats der hvor 
familien ikke klarer å håndtere sine 
utfordringer. Familien skal gis stor frihet 
til å velge hva som er best for seg. Derfor 
er fleksibilitet fra det offentlige viktig. 
Det kan gjelde fleksible opptak i barne-
hage, fleksibel skolestart eller annet.  

Når mennesker har behov for hjelp 
utover hva familien kan håndtere, er det 
viktig at det offentlige ser hele familien 
og ikke bare et enkelt individ. Hvis ett 
familiemedlem har store utfordringer, 
eksempelvis ved alvorlig sykdom, psy-
kiske lidelser eller rus, så får det også 
store konsekvenser for resten av fami-
lien som pårørende.

BARNEVERN
Barnevernets overordnede oppgave er å 
sikre barns beste. Det beste for alle barn 
er om de kan ha det trygt og godt i eget 

hjem sammen med sine foreldre. 
Barnevernet og andre familienære 
instanser skal bidra til dette ved å gi 
hjelp og veiledning ved behov. Ved å ha 
gode rutiner, gode holdninger og ved å 
fokusere på tidlig innsats, vil man ha 
best forutsetning for å lykkes med dette. 

En forutsetning for et godt barnevern er 
en god ledelse. Det forutsettes at 
Lillestrøm kommune tiltrekker seg den 
beste kompetanse i barnevernsledelsen. 
Det vil være en fordel om leder for 
barnevernet har formell barnevern-
lederutdanning.
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Helt fra barselperioden og frem til livets slutt skal 
kommunen bistå slik at familien selv skal kunne 
mestre livets gleder og urfordringer. Familien er som 
oftest den trygge basen i barn og unges oppvekst.

Lillestrøm kommune har forutsetninger 
for å skape et godt og robust barnevern. 
Barnevernet bør deles i en familie
tjeneste som utelukkende arbeider 
forebyggende og som yter frivillige 
hjelpetiltak, og et barnevern med 
mulighet til å gripe inn med tvangs
tiltak og omsorgsovertakelser.
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Lillestrøm kommune skal alltid vurdere 
plassering i barnets familie og i nett-
verket barnet allerede kjenner, før 
omsorgsovertakelse, og barnet skal delta 
i, og ha innflytelse på, de beslutninger 
som angår dem. 

I tilfeller hvor kommunikasjonen 
mellom barnevernet og familien låser 
seg fullstendig, skal det være en rettig-
het for foreldrene å få skifte saksbehan-
dler. Dette kan redusere antall saker 
som ender med omsorgsovertakelse. Der 
det er relevant kan også settebarnevern 
vurderes.

For å ivareta rettssikkerheten for barn 

og deres familier bør en nøytral person 
utenfor barnevernet, og som ikke 
arbeider med saken, være tilstede under 
samtaler med barn som omhandler 
alvorlig vold eller seksuelt misbruk. Det 
bør gjøres opptak av relevante samtaler i 
barnevernssaker.

Lillestrøm kommune må bli en "Mitt liv" 
kommune .
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Barnevernet må være en lærende 
virksomhet. Forandringsfabrikken og 
"Mitt Liv" hjelper kommuner til økt 
kompetanse og etablering av gode 
rutiner for å få til den viktige samtalen 
med barn.
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Infrastruktur

Det er viktig at infrastrukturen legges på 
plass før etablering av store utbyggings-
områder, slik at nye områder i minst 
mulig grad blir en belastning for etablert 
infrastruktur.

Samtidig er det viktig at gjennomgangs-
trafikken i størst mulig grad ledes 
utenom byen. Dette blir blant annet 
viktig i forbindelse med prosjektering av 
ny avlastningsvei for E6, enten langs 
FV120 eller langs RV22.

VEIER
Lillestrøm FrP mener at gode kommu-
nale veier vil knytte den nye kommunen 
sammen og må prioriteres.

Personbilens tid er ikke over, derfor 
ønsker vi å satse på mer vei, bredere vei 
og ikke minst velholdt vei. Vi søker å 
øke budsjettene for vedlikehold av veier 
i kommunen, slik at man kan ferdes 
sikkert med bil. Vi ønsker også i størst 
mulig grad å skille bilister og myke 

trafikanter med fortau eller gang- og 
sykkelveier. Vi ønsker å legge til rette for 
privatbiler i Lillestrøm, inkludert gode 
parkeringsfasiliteter. 

BOMPENGEFINANSIERING
Det å ta bompenger for å finansiere vei 
eller kollektivtransport er en urettferdig 
og dårlig måte å realisere prosjekterer 
på. 

Lillestrøm FrP er sterkt imot bompenger 
og vi vil jobbe aktivt fremover for å 
hindre enhver form for forsøk på å 
innføre bompengefinansiering i den nye 
kommunen. Enten det er snakk om inn 
til Lillestrøm by, inn i vår vidstrakte 
kommune eller ved den planlagte 
glommakrysningen.

PARKERING
Lillestrøm FrP er bekymret for ned-
byggingen av parkeringsmulighetene i 
kommunen. Veldig mange er avhengig 
av personbilen for å komme seg rundt. 
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En av kommunens viktigste oppgaver er å sikre en 
god infrastruktur som sikrer mobilitet og som 
tilrettelegger for at innbyggerne kan kommunisere 
med hverandre og med omverden.
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Om tjenestetilbudene etterhvert 
konsentreres rundt Lillestrøm by er det 
viktig å kunne tilby nok parkerings-
plasser for innbyggere som kommer 
utenfra fra byen. 

Det er viktig å passe på at handel og 
kulturtilbudene i Lillestrøm by ikke blir 
lidende av at kommunen prioriterer 
utbygging fremfor parkerings-
muligheter.

Vi vil jobbe for at alle togstasjoner i den 
nye kommunen skal tilby nok pendler-
parkeringsplasser, og spesielt i 
Lillestrøm by hvor situasjonen er 
prekær.

KOLLEKTIVT
Lillestrøm kommune bør være en 
foregangskommune når det gjelder 
kollektiv. Lillestrøm er allerede et 

Vi vil jobbe med videreutvikling av 
busstilbudet i kommunen. Det er både 
behov for hyppigere avganger og mer

27

I dag er det to reisesoner innenfor 
rammene av nye Lillestrøm kommune. 
Det betyr at det blir dyrere for mange 
innbyggere å reise med kollektiv-
transport til rådhuset i sin egen 
kommune. Vi vil derfor jobbe for at hele 
den nye kommunen blir en reisesone, 
slik at innbyggerne slipper økte reise-
kostnader for å benytte kommunale 
tjenester. 

kollektivknutepunkt med flere hoved-
linjer for tog og et relativt godt utbygget 
busstilbud. Dette vil Lillestrøm FrP 
jobbe for å utvikle videre. Et attraktivt 
kollektivtilbud forutsetter at tilbudet er 
prisgunstig og har god tilgjengelighet. 
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direkte ruter. Der hvor passasjer-
grunnlaget er svakt bør det vurderes å 
sette inn mindre busser.

Lillestrøm FrP ser hvor viktig toget er, 
ikke bare for vår kommune, men vårt 
distrikt. Kongsvingerbanen har lenge 
vært moden for oppgradering. Det 
gjelder blant annet korte plattformer og 
dårlig kapasitet på materiell. Kapasi-
teten er også for dårlig på hovedbanen. 
På begge baner henvises mange reisende 
til ståplasser. 

Vi vil derfor jobbe aktivt opp mot stat
lige myndigheter for å få økt kapasitet 
gjennom flere avganger eller togsett 
med større kapasitet, og for å få fortgang 
i utbyggingen av plattformer på Kongs
vingerbanen.

INNFARTSPARKERING
Veldig mange er avhengig av bilen for å 
komme seg rundt i nærområdet. 

Samtidig ønsker vi flere over på kollek-
tivtrafikk inn til de store tettstedene og 
byene. Det forutsetter at vi kan tilby nok 
innfartsparkeringer slik at kollektiv-
tilbudet blir tilgjengelig for folk flest.  

REISEKORT
Elever i videregående skole har rett til 
skoleskyss til skolens ordinære start- og 
sluttider. Noen elever er imidlertid 
avhengig av å benytte skolens utstyr 
som instrumenter, kamera og lignende, 
for å kunne gjøre ferdig skolearbeid. 
Eksempelvis legger Lillestrøm VGS til 
rette for at elevene kan benytte skolen 
og utstyr frem til klokken 20.00. 

Reisekortet for elevene gjelder imidler-
tid bare frem til klokken 18.00, slik at 
elevene ofte må betale skoleskyssen 
selv. Skoleskyss er et fylkeskommunalt 
ansvar. 

Vi vil jobbe for at fylkeskommunen skal 
utvide skolekortordningen til å gjelde 
også etter klokken 18 på hverdager.
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Vi vil jobbe aktivt opp mot satlige myndigheter for å 
få økt kapasitet, gjennom flere avganger eller tog-
sett med større kapasitet, og en fortgang i utbyg-
gingen av plattformer på Kongsvingerbanen.
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Lillestrøm by og «LSK-triangelet»
er trolig landets mest sentrale kollektiv-
knutepunkt, med raske og hyppige 
togavganger til både Gardermoen og 
Oslo. Det er derfor naturlig og ønskelig 
med utvikling i Lillestrøm by. 

Lillestrøm FrP ønsker derfor å trans-
formere Lillestrøm fra en by med små-
bypreg, til en moderne storby i norsk 
sammenheng. Det betyr å endre alle 
dagens reguleringsplaner, slik at grunn- 
eierne gis mulighet til å være med på 
denne utviklingen. Lillestrøm FrP 
ønsker ikke å sette noen øvre grense for 
høyde på bygg, men vil stille krav til 
solforhold og gatebredde. Kombinasjon 
av bolig og næring skaper et levende og 
pulserende sentrum. For FrP står den 
private eiendomsretten høyt, og 
Lillestrøm bør være en JA-kommune 
også når det kommer til modernisering, 
fortetting og utbygging.

Lillestrøm har også en utfordring med 
solforhold i det offentlige rom. Storgata 
er vendt nord – syd, noe som gjør at 
kveldsolen i liten grad når frem til 
spisesteder og andre oppholdsarealer. 
Kvartalsstrukturen i de nye prosjektene 
har også i for liten grad tatt hensyn til 
solforholdene i arenaer for oppholds-
rom. Vi vil ha ett spesielt fokus på gode 

solforhold i fremtidige plan- og 
reguleringssaker, med høy prioritering 
av serveringsteder, parker og 
lekeplasser. 

For å minske presset mot etablerte 
boligområder, og for å få en god vekst 
nær kollektivtransport, vil Lillestrøm 
FrP åpne for å bygge høyt i områder der 
dette kan gjøres uten å sjenere 
eksisterende bebyggelse i særlig grad. 
Noen slike områder kan være Nesa 
(Dynea/Norges Varemesse) og 
Strandveien (Gamle NRV/Vannverket).

• Si nei til føringer som binder store
deler av veksten til Lillestrøm by

• Kreve bredere gater for å tillate høy
bebyggelse i Lillestrøm

•

• Sørge for bedre solforhold for
serveringsteder, parker og lekeplasser i
fremtidige utbyggingsprosjekter

• Transformere Lillestrøm fra småby til
moderne storby

• Bygge ut Kjellerområdet

• Forlenge Vestli T-bane til Kjeller
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Et godt bomiljø er av stor betydning for den enkeltes 
trivsel. Et større befolkningsgrunnlag vil føre til et 
mer variert forretningsliv og tjenestetilbud. Vi vil 
derfor prioritere vekst og utvikling i kommunen.

LLillestrøm FrP vil:

Begrense byggehøydene ut mot eksi
sterende småhusbebyggelse. Den klare
hovedregelen skal være 4+1 etasje
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NÆRINGSLIV
Lillestrøm kommune må bli enda bedre 
på å imøtekomme næringslivets behov 
har for å gjøre nødvendige tilpasninger 
og omstillinger for å være konkur
ransedyktige. Det inkluderer å øke det 
tilgjengelige næringsarealet i 
kommunen.

En satsing på veibygging og annen 
infrastruktur er viktig for å fremstå som 
en attraktiv næringskommune. Dette 
må skje uten å legge ytterligere byrder 
på næringslivet gjennom bompenger 
eller andre avgifter.

Kunnskapsbyen Lillestrøm er viktig for 

næringsutviklingen i kommunen. Vi vil 
støtte satsingen på nystartede bedrifter, 
og legge til rette for at Kunnskapsbyen 
Lillestrøm skal kunne tilby støtte for 
bedrifter som skal over i fase 2 etter 
etableringsfasen.

• Ha en positiv holdning til å
imøtekomme næringslivets ulike behov 

• Forenkle regelverk og kommunalt
planarbeid til fordel for 
byens næringsliv

• Åpne for en fri konkurranse om
kommunale oppdrag

• Ha en liberal skjenkepolitikk med gode
rammevilkår for restaurantnæringen 
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Kommunen skal bidra til å sikre nye arbeidsplasser 
og gode rammevilkår for eksisterende næringsliv. Vi 
vil jobbe for lavest mulig skattetrykk, raskere 
saksbehandling og en næringsvennlig arealpolitikk.

Lillestrøm FrP vil:
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• Skjenkebevilling skal være lett å få og
lett å miste

• Utvide skjenketiden til lovens
maksimum og søke staten om en
forsøksordning med døgnåpen
skjenking i Lillestrøm

• Fjerne eiendomsskatten gjennom en
gradvis nedtrapping

• Utnytte Hellerudsletta til
næringsformål

• Åpne for matservering etter kl. 02.00
der dette nå er forbudt

MILJØ
Vi er alle ansvarlige for det miljøet vi 
lever i. Miljøet er summen av våre valg i 
hverdagen, derfor må det blir enklere å 
gjøre gode miljøvalg. 

Vi vil videreføre det gode miljøarbeidet 
som allerede gjøres i Skedsmo, Fet og 
Sørum. Arbeidet for renere vassdrag er 
fortsatt viktig i en kommune med Nord-
Europas største innlandsdelta i sin
midte, med et fantastisk artsmangfold. 
Her vil vi styrke arbeidet sammen med 
andre kommuner langs våre vassdrag.

Det kan bli enklere å kjøre kollektivt, 
ved at rutetilbudet og kapasiteten ut
vides og ved at reisetiden reduseres. I 
tillegg må det i enda større grad til
rettelegges for innfartsparkeringer ved 
kollektivtransport. Dette er forhold 
som må tas opp med statlige og 
regionale myndigheter. 

Det kan gjøres enda enklere og tryggere 
å velge sykkelen fremfor å sette seg i bil. 
Sykling er også godt for egen helse. Vi 
ønsker imidlertid ikke å gjøre det dyrere 
og vanskeligere for de som har behov for 
å benytte bil. Vi ønsker følgelig heller 

ikke en bompengefinansiert bypakke.

I takt med at bilparken fornyes i retning 
av lavere utslipp og større andel el-biler, 
må det også legges til rette for flere 
ladestasjoner. Vi vil ha en offensiv 
satsing på el-biler, også ved anskaffelse 
til kommunens egenvirksomhet.

Kommunen bør satse på energi-
økonomiserende tiltak (ENØK) der dette 
er regningssvarende, herunder 
erstatning av fossile varmekilder med 
fornybar energi.

Nye Lillestrøm kommune vil ha store 
landarealer med mye dyrkbar og dyrket 
mark. Vi vil jobbe for å bevare mest 
mulig dyrket mark, men vil prioritere 
vekst fremfor vern i områder som er 
sentralt for utviklingen av kommunen. 
Ved nedbygging av dyrket mark bør det 
vurderes relokasjon av landbruksjorda.

I Lillestrøm kommune er det store 
områder med raviner. Raviner og dens 
funksjon som biotop skal respekteres, 
men vi mener at det ikke skal være 
totalvern på raviner. Der det er mer 
hensiktsmessig å prioritere folkehelse og 
utbygging vil vi jobbe for dette, selv om 
det betyr igjenfylling av enkelte raviner.

• Arbeide for renere vassdrag i
kommunen

• Styrke kommunens satsing på ENØK-
tiltak

• Gjøre det lettere å velge
kollektivtransport

• Legge til rette for flere ladestasjoner for
el-biler
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LLillestrøm FrP vil:
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UTVIKLING AV BY OG BYGDER 
Fylkeskommunen og staten utøver i dag 
ett sterkt press for at mesteparten av 
utviklingen skal komme i sentrale strøk. 
Dette mener Lillestrøm FrP blir for 
endimensjonalt, og vi vil jobbe for vekst 
i hele kommunen.  

Et variert boligtilbud og et rikt bomiljø 
er av stor betydning for den enkeltes 
trivsel. Et tilstrekkelig befolknings-
grunnlag vil gjøre det lettere å etablere 
et variert forretningsliv og tjeneste-
tilbud. Lillestrøm FrP vil derfor priori-
tere vekst og utvikling i Sørumsand, 
Fetsund og Skedsmokorset/Frogner. De 
regionale tettstedene våre skal utvikles 

til områder med gode butikk , 
bolig , service  og kulturtilbud. 

I gamle Skedsmo kommune har 90 
prosent av veksten vært lagt innenfor 
triangelet Lillestrøm-Strømmen-
Kjeller. Dersom dette videreføres i ny 
kommune, vil dette i praksis bety 
utbyggingsstopp i kommunens grender. 
Dette ønsker ikke FrP å være med på. Vi 
ønsker å liberalisere muligheten for 
nybygg og utvikling i tettsteder, bygder 
og grender.  

LEVENDE GRENDER
Lillestrøm kommune består av et 
bysentrum og flere urbane områder, 

Lillestrøm skal være en åpen og levende kommune, 
hvor det tilrettelegges både for opplevelser, boliger, 
handel og næringsliv. Vi vil ta hele kommunen i bruk 
og ha vekst og utvikling også utenfor Lillestrøm by.
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men også av en rekke grender som har 
andre rammevilkår og andre forvent-
ninger enn tettstedene. Et av de 
gjennomgående ønskene fra grendene er 
muligheten til fortsatt boligbygging. 

Målet er å opprettholde folketall og livs-
grunnlag. Fremskrittspartiet vil legge til 
rette for muligheten til å bygge og bo 
der man vokser opp, også i våre grender.

I grendene ligger det også næringsliv, og 
hjørnesteinsbedrifter som skaper 
arbeidsplasser. Derfor må kommunen 
legge til rette for videre utvikling og 
vekst for næringslivet også i grendene.

BLAKER
Lillestrøm FrP er for å utvikle Blaker 
som tettsted, og ønsker å legge til rette 
for utbygging av flere eneboliger. 

Den planlagte grensejusteringen mellom 
Sørum/Lillestrøm og Nes vil vi følge tett 
med på for å sikre at Blakers innbyggere 
ikke blir skadelidende eller mister 
tjenestetilbud.

DALEN
En av de store bekymringene i Dalen er i 
ferd med å løses med ny fylkesvei 169, 
med tilhørende gang- og sykkelvei. Det 
legges også til rette for bygging av 
boliger i området, slik at grunnlaget for 
skole og barnehage styrkes.

Det bør vurderes etablering av et 
bofellesskap for eldre pleietrengende i 
Dalen krets.

ENEBAKKNESET
Vi ønsker å legge til rette for 
boligbygging slik at de som vokser opp 

på Enebakkneset får en mulighet til å 
etablere seg i egne hjem i bygda.

FETSUND
Lillestrøm FrP vil at kommunen skal gå i 
dialog med statlige myndigheter for å 
videreutvikle Svingen stasjon med 
lenger perrong og med bedre 
parkeringsmuligheter. Det er viktig å 
gjøre togtilbudet tilgjengelig

I dag er det køer og kaos på veiene i 
Fetsund både morgen og kveld. En 
kryssing av Glomma med firefelts vei 
frem til Mysenkrysset vil bidra til god 
trafikkflyt i flere tiår. En utbygging må 
gjennomføres uten å belaste bilistene 
med ytterligere bompenger.

Fetsund vil være et regionsentrum for 
grendene i gamle Fet kommune. Det er 
derfor viktig å opprettholde en rekke 
velferdstjenester i Fetsund sentrum.

FROGNER
Plassering av ny Frogner stasjon er en 
svært sentral del i utviklingen av 
Frogner som nærområde. Vi vil derfor 
jobbe videre med å legge press på Bane 
NOR slik at både plassering og 
utbygging av ny stasjon realiseres 
hurtig. Lillestrøm FrP mener at 
innfartsparkering må prioriteres høyt på 
den nye stasjonen. I påvente av nye 
Frogner stasjon vil vi arbeide for bedre 
og sikrere trafikkavvikling rundt den 
eksisterende stasjonen.

Vi vil sette vekst fremfor vern i områd-
ene rundt stasjonen men ønsker at 
Frogner sentrum skal fortsette å være 
midtpunktet på Frogner med dertil 
handel og kulturtilbud.
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LEIRSUND
Den lille bygda Leirsund består i hoved
sak av eneboliger og småhus. Vi ønsker 
å beholde dette og vil stille oss kritisk 
til utbygging av blokker eller høyhus.

Leirsund stasjon er svært viktig for 
lokalsamfunnet, og avlaster Lillestrøm 
stasjon mye, vi vil derfor jobbe for å 
beholde stasjonen ved fremtidige 
utbygginger eller endringer av hoved
banen.

Lillestrøm FrP ser det som positivt om 
befolkningen på Leirsund kunne fått en 
dagligvarebutikk i området og vil jobbe 
for dette.

Leirsund bru er sterkt utsatt for flom. 
Det er derfor behov for en rask opp
gradering av bruen slik at ferdsel kan 
skje uhindret ved alle årstider.

LØRENFALLET
I Lørenfallet står frivilligheten sterkt, og 
Lillestrøm FrP mener det er viktig for 
lokalsamfunnet og folkehelsen at ulike 
arrangement gjennomføres i 
lokalmiljøet. Idrettsplassen flyttes ikke 
dersom idrettslaget er uenig, og ikke før 
det er på plass et minst like bra 
alternativ for barn og unge. 

Trafikksikkerhet må prioriteres høyt, 
undergang ved Sørum skole må raskt på 
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plass, og RV171 bør oppgraderes og 
legges utenfor Lørenfallet. Sørum skole 
bør bestå også i fremtiden, men dette 
fordrer et vedvarende lokalt engasje-
ment og stabil lærertetthet ved skolen.
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SKEDSMOKORSET
Skedsmokorset har i dag enorme 
trafikkutfordringer. Lillestrøm FrP vil 
prioritere avviklingen av trafikken fra 
Gjerdrum i tunnel i forhandlinger med 
regionale og statlige myndigheter, slik 
at trafikken gjennom Skedsmokorset 
sentrum reduseres vesentlig.  

Det er ett stort potensial for videreut-
vikling av aksen Husebyjordet/Skedsmo 
Senter som ett fullverdig sentrums-
område. Vi vil arbeide for en utvikling 
av området slik at Skedsmokorset får de 
sentrumskvalitetene som det store 
innbyggertallet tilsier. 

SKJETTEN
Skjetten har høy innvandrerandel noe 
som gir enkelte utfordringer på skolene. 
Derfor ønsker vi å fortsette med nær
miljøsatsningen på Skjetten og priori
tere skoler og barnehagene. 

STRØMMEN 

Det er viktig å bevare småhus-
bebyggelsen på Strømmen Øst.

SØRUMSAND
Lillestrøm FrP ønsker vekst og utvikling 
på Sørumsand, og vil transformere 
Sørumsand fra et tettsted til en liten 
småby. Både i og rundt Sørumsand er 
det stort potensiale for utbygging. Vi vil 
endre dagens reguleringsplaner, for å gi 
grunneierne mulighet til å realisere 
potensialet i sin eiendom.  

Som følge av økte barnekull på Sørum
sand vil vi raskt ha på plass en ny stor 
ungdomsskole ved Idrettsparken, og 
omgjøre Bingsfoss ungdomsskole til 
barneskole. 

En svømmehall må raskt på plass for å 
sikre pålagt opplæring samt at 
folkehelsefremmende tilbud kan gis 
innbyggerne på Sørumsand. 

Forebyggende og tverrfaglig arbeid og 
tiltak mot utfordrende barne- og 
ungdomsmiljøer på Sørumsand må 
videreføres og prioriteres, og det er 
viktig å opprettholde legevakten på 
Sørumsand.

ÅKRENE
Tuen stasjon er viktig for innbyggerne 
på Åkrene. Stasjonen ligger rett mellom 
industriområdet og bebyggelsen på 
Åkrene. I dag er det bare et fåtall tog 
som stopper på Tuen stasjon. Lillestrøm 
FrP vil arbeide for at flere tog skal 
stoppe på Tuen.
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Kollektivtilbudet er viktig for Skjetten 
og vi vil arbeide for å videreutvikle 
kollektivtilbudet.

Lillestrøm FrP stiller seg positiv til 
plasseringen av eventuelt ny idrettshall 
på jordet ved Nordbyveien. 

Lillestrøm FrP er bekymret for at det de 
senere år er blitt bygget for tett på 
Strømmen, i kombinasjon med relativt 
smale gatebredder. Store deler av det 
sentrale Strømmen er i dag utbygget 
med leiligheter, og vi vil konsentrere 
eventuelle nybygg på Strømmen i 
området rundt Strømmen stasjon. 




