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Leve hele livet
– en kvalitetsreform
for eldre

Regjeringen la 4. mai frem Meld. 

St. 15 (2017–2018) Leve hele livet

Stortingsmeldingen skal bidra til:

• At eldre kan mestre livet lenger, og ha trygg-

het for at de får god hjelp når de har behov for 

det.

• At pårørende kan bidra uten at de blir utslitt.

• At ansatte kan bruke sin kompetanse 

i tjenestene.

Meldingens hovedfokus er å skape et mer 

aldersvennlig Norge og finne nye løsninger på 

utfordringene knyttet til aktivitet og fellesskap, 

mat og måltider, helsehjelp, sammenheng og 

overganger i tjenestene. Regjeringen legger opp 

til at kommunestyrene behandler og vedtar 

hvordan reformens løsninger kan utformes 

og innføres lokalt. Når planen er lagt, starter 

arbeidet med å gjennomføre reformen. 

 

Kommuner som omstiller seg i tråd med 

reformen, vil prioriteres innenfor relevante 

eksisterende og eventuelle nye øremerkede 

ordninger. Reformperioden vil starte 1. 

januar 2019 og vil vare i fem år med ulike faser 

for planlegging, gjennomføring og evaluering. 

 

Alle kommuner vil bli invitert til å delta i 

læringsnettverk for å dele erfaringer og lære 

av hverandre. Det blir etablert et støtteapparat 

som kan veilede og bistå kommunene med å 

planlegge, utforme og gjennomføre reformen 

lokalt. Det er allerede i revidert nasjonal- 

budsjett for 2018, foreslått å bevilge 12.5 mill.

kroner til å bygge opp dette høsten 2018.

Spesialisthelsetjenesten vil bli fulgt opp 

gjennom ordinære styrings- og rapporterings- 

systemer.

Stange FrP vil at syke og eldre skal føle trygghet 

i hverdagen. Derfor vi vi fortsette å bygge ut

eldreomsorgen i Stange kommune. Vi vil

snarest mulig få bygget Stange bo-og service-

senter og flere heldøgnsbemannede boenheter 

for eldre i Stange sentrum. Samtidig som flest 

mulig skal ha mulighet til å bo hjemme så lenge 

de ønsker det. De eldre skal ha meningsfylte 

liv der de selv kan bestemme hva de ønsker å 

spise og drikke, og ikke minst når de ønsker 

dette. Pårørende som påtar seg ansvaret for 

pleietrengende, er en viktig ressurs for 

kommunen. Svært mye hjelp, pleie og tilsyn i 

hjemmet blir utført av private omsorgsytere. 

Til tross for offentlige tjenester og støtte-

ordninger, er det private omsorgsarbeidet helt 

avgjørende i samfunnets innsats for de som 

trenger hjelp og pleie. Hovedformålet med om-

sorgslønnsordningen er å bidra til best mulig 

omsorg for de som trenger hjelp i dagliglivet, 

samt gjøre det mulig for private omsorgsytere 

å holde ut med omsorgsarbeidet.

• Stange FrP vil styrke ordningen med 

omsørgslønn. 

 

• Stange FrP vil følge opp regjeringens mål- 

setting på lokalt plan. 

Skatter og avgifter
 

Et høyt skattenivå vil bidra til å redusere 

arbeidsinnsatsen. Det er derfor viktig å ha et 

skatte- og avgiftssystem som favner bredt, har 



et lavt nivå som blir respektert og som gjør at 

alle på en fornuftig måte bidrar til å finansiere 

offentlige oppgaver. En stor del av formue-

skatten betales av pensjonister og vanlige 

lønnsmottakere.

• Stange FrP vil fortsette kampen mot 

skatter og avgifter.

• Stange FrP ønsker å avvikle formue- 

skatten.

Eiendomsskatt 

Eiendomsskatten er en skatt som rammer 

usosialt og uavhengig av eiernes betalingsevne. 

Om man er arbeidsledig eller i en periode har 

lave inntekter, påløper eiendomsskatten som 

før. 

Høy eiendomsskatt har de siste årene gitt 

Stange kommune store overskudd. Over- 

skuddet har gjort det mulig å bygge opp et stort 

disposisjonsfond. Stange FrP mener det er feil 

å kreve inn eiendomsskatt for å bruke den til å 

bygge opp store fond.

• Stange FrP vil fortsette sitt arbeid for å fase ut 

eiendomsskatt i Stange kommune.

Oppvekst 

Stange kommune har hatt en bred tverr-

politisk enighet om å likebehandle private og 

kommunale barnehager. Med ulik finansiering 

av barnehagenormen, bryter Stange kommune 

sitt mangeårige viktige prinsipp.

• Stange FrP vil likebehandle private og 

kommunale barnehager, og kompensere 

private barnehager for ekstrakostnadene med 

bemanningsnormen på lik linje med de 

kommunale barnehagene fra 2020.

 

 

Skole 

Skolene i Stange skal sette elever og for- 

eldre først. Skolen er der for å gi god under-

visning til hvert enkelt barn og kommunen 

skal sørge for en god skole, og ikke minst nok 

penger til en god skole. Stange FrP mener gode, 

trygge skoler nær elevenes hjem er viktig.

I Stange har vi gode lokale skoler, med gode 

resultater i nasjonale prøver. En standard som 

gir elever og lærere gode og trivelige arbeids-

forhold. Det må være åpenhet om resultatene 

i skolen og det må legges til rette for at skoler 

skal kunne sammenligne resultater og utveksle 

erfaringer, med sikte på å bli enda bedre.

Stange FrP er kritisk til en utvikling der det 

offentlige – gjennom barnehage, SFO og skole 

– tar over en stadig større del av barne-

oppdragelsen.

• Stange FrP vil jobbe for at Stange og Romedal 

får en ny felles ungdomsskole ved Stange 

videregående skole.

• Stange FrP vil kjempe for at kommunens 

barneskoler rustes opp og får en standard 

kommunens innbyggere kan være stolte av.

• Stange FrP vil at nye Stange ungdoms- 

skole også skal romme nytt kulturhus for 

Stange-byen.

• Stange FrP vil åpne for en større grad av

private aktører innen utdanningssystemet. 



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





Sentrumsplaner, 
jordvern og 
arealutnyttelse 

Stange FrP ønsker å tilrettelegge for økt bolig-

bygging i attraktive områder. Den vedtatte 

satsningsstrategien for tettsteder må ikke være 

til hinder for grendeutvikling i kommunen. 

Stange FrP vil gjøre Stange kommune til en 

JA-kommune og på den måten oppfylle kom-

munens mål om 1.2 % befolkningsvekst, ved at 

det kan tilbys tomter i attraktive bo-områder 

i kommunen. Stange FrP mener at Stange 

kommune må være en offensiv tettsteds-

utvikler gjennom å etablere og utvide 

møteplasser som badeplass med park og 

tilrettelegging for aktivitet, investeringer i lokal 

infrastruktur som veg, gang og sykkelveg, 

gatebelysning og regulering av boligtomter nær 

Mjøsa.

Reiseliv skal være et satsningsområde for 

Stange kommune. Det er viktig at Stange 

sentrum som kommunens administrasjons-

sentrum fortsatt blir lett tilgjengelig for hele 

kommunens befolkning.

Vi vil føre en liberal politikk i forhold til tillatt 

byggehøyde i Stange sentrum.

Behovet for nye møteplasser har gitt bib- 

liotekene en renessanse. Både som kultur- 

arena, integreringsarena, og debattarena, så 

er bibliotekets rolle i ferd med å redefineres.

• Stange FrP vil legge til rette for å styrke 

bibliotekets rolle som kultur-, integrerings- 

og debattarena.

• Stange FrP vil arbeide for at det kan anlegges 

hyttetomter på Tangenhalvøya.

• Stange FrP vil arbeide for at Stange sentrum 

skal være lett tilgjengelig for både biler og 

myke trafikanter.

Fylkesveg 24 

En fremtidig trasé for Fylkesveg 24 bør legges 

utenom Gata og i terreng der den beslaglegger 

minst mulig bebyggelse.

• Stange FrP vil kjempe for en helhetlig løsning 

for ny FV 24 fra Støa til E6. 

 

 

Vegstandard 

Stange er en stor kommune med mye veg. 

Standarden på kommunale veger er mange 

steder svært dårlig.

• Stange FrP mener det er god økonomi i å 

investere i bedre veger med godt toppdekke. 

Derfor mener vi det bør kunne brukes av 

kommunens store overskudd til utbedring av 

kommunale veger.

• Stange FrP er generelt mot bompenger, det 

innbefatter også bymiljøbommer. 

 

 

Snøscooter 

• Stange FrP vil arbeide aktivt for at det skal 

etableres snøscooterleder i Stange kommune. 

Vi ser dette sammen med en økt satsing på 

turisme i kommunen.



Ressurs krevende 
brukere og psykiatri 
 

Alt for mange sliter i dagens samfunn og

Stange kommune har en stor jobb å gjøre med 

å ta bedre vare på denne gruppen. Hjelpe-

tilbud utenom kontortid er nesten fravær-

ende. Botilbud er heller ikke tilfredsstillende da 

grupper med vidt forskjellige behov blir plassert 

sammen, noe som skaper gnisninger og derved 

også generer angst og uro hos beboere. 

 

Alle mennesker har et ønske om å kunne leve 

et liv i frihet og med mulighet til å realisere seg 

selv. Om du er i jobb, er student, er sammen 

med venner eller med familie – så ønsker du å 

få være deg selv gjennom måten du lever på. 

BPA ordningen (brukerstyrt personlig

assistanse ) gir brukeren frihet til å styre sitt 

eget liv, ved selv å kunne organisere arbeidet til 

dem som yter bistand. Brukeren bestemmer 

selv i BPA og kommunene plikter å tilby BPA. 

Stange FrP vil videreføre ordningen med 

BPA, styrke tilbudet ved å gi mere opplæring 

til bemanning og brukere. Det kan være 

utfordrende å få være seg selv for mennesker 

som lever med funksjonsnedsettelse, med de 

tradisjonelle tjenestene som blir tilbudt i stat 

og kommune, tildeles hjelp og omsorg til faste 

tider i døgnet. Andre bestemmer hvem som 

kommer og når de skal komme. 

 

Stange FrP vil at Stange kommune skal sørge 

for at personer som oppholder seg i kom-

munen, tilbys nødvendige helse – og om-

sorgstjenester. Gjøre den enkelte mest mulig 

selvhjulpen i dagliglivet og gi praktisk bistand 

slik at den enkelte kan bli boende i eget hjem. 

Tjenesteomfanget baserer seg på individuell 

vurdering og kartlegging av søkers bistands-

behov og ressurser.

Mennesker i Stange med nedsatt funksjon-

sevne og rett til BPA, tilbys ikke den samme 

valgfrihet som andre i samme situasjon i 

mange andre kommuner. Stange FrP stiller seg 

tvilende til at fravær av valgfrihet er det beste 

tilbudet brukeren kan få.

• Stange FrP vil derfor at private tilbydere igjen 

skal kunne levere tjenester og at brukeren 

gjenvinner sin valgfrihet ved selv å kunne velge 

tjenesteleverandør.

 
 
Bredbånd 

Med stadig økende muligheter for et desentral-

isert skole- og arbeidsliv, er en god og stabil 

tilgang til høyhastighets internett stadig mer 

avgjørende. Stange FrP vil at kommunen skal 

være en aktiv tilrettelegger for samfunnsnyttig 

infrastruktur. Det avsettes 2 millioner kroner 

for å fremskynde utbygging av høyhastighets 

bredbånd i områder uten kommersiell lønn-

somhet.

• Stange FrP vil her be rådmannen prioritere 

oppgradering av digital infrastruktur i 

kommunen, og intensivere arbeidet med 

søknader og planlegging av prosjekter.

 

 

Integrering 

Stange kommune har i lengre tid tatt imot et 

høyt antall migranter og flyktninger. En vel-

lykket integreringsprosess er avgjørende for å 

unngå vedvarende høye offentlige kostnader.

Stange kommune har store utfordringer ved 

økende utgifter til sosialhjelp. Derfor er det 

meget viktig at vi arbeider aktivt for å hindre 



at grupper av befolkningen som ikke kommer i 

jobb, havner i fattigdomsfella.

Samfunnsutvikling I Norge favoriseres bolig-

eiere fremfor leietakere. Dette innebærer at 

det i et lengre tidsperspektiv er mer gunstig å 

eie bolig framfor å leie den.

Flere av de boligsosiale virkemidlene er inn-

rettet mot å hjelpe vanskeligstilte med å kjøpe 

egen bolig. I tillegg til det å eie bolig som er 

gunstig økonomisk, gir det for de fleste større 

stabilitet og trygghet. Erfaring med eierlinjen 

viser også at bo-miljøer der mange eier egen 

bolig, gir et bedre og mer stabilt bo-miljø enn 

der det er stor andel leieboliger.

Det boligpolitiske målet om at flest mulig skal 

eie sin egen bolig, gjelder også for vanskelig-

stilte. De fleste virkemidlene er innrettet for 

å få flere inn i eid bolig i stedet for å ha et 

regulert eller subsidiert utleiemarked. “Leie 

før eie” er et virkemiddel som legger til rette 

for at husstander som er i målgruppen for 

startlånsordningen, men som ikke oppfyller 

kravene til betjeningsevne i dag, skal sikres en 

stabil bolig og mulighet for å kjøpe boligen på 

sikt. Det forutsettes at kommunen vurderer at 

husstanden har et eierpotensial på sikt.

Kommunedelplan for boligpolitikk bør legge til 

rette for «leie før eie».

• Stange FrP ønsker ikke ytterligere bosetting 

av migranter, og det bør stilles strenge krav til 

allerede bosatte flyktninger.

• Stange FrP er sterk motstander av den for- 

skjellsbehandlingen politisk ledelse har lagt opp 

til av flyktninger og migranter.

• Stange FrP mener gratis SFO til flyktninger og 

migranter er urettferdig, og vil snarest fjerne 

ordningen.

• Stange FrP vil få avsluttet Stange kommune 

sin praksis med å favorisere flyktninger ved 

barnehage opptak.

 

 

Svømmehall 

Stange FrP er svært godt fornøyd med å fått 

med flertallet i kommunestyret på å bygge ny 

svømmehall i Ottestad. Det vil bli et positivt 

tilskudd for skole og folkehelse.

•  Stange FrP mener det må legges til rette for 

at svømmehallen skal gjøres tilgjengelig for 

allmennheten når den ikke brukes av skolen.

•  Stange FrP mener det bør innledes samarbeid 

med Ottestad Idrettslag eller Stange svømme-

klubb om en frivillig organisering. 

 

 

Skog 

Stange kommune har en betydelig skognæring, 

både i kraft av Stange og Romedal allmenning, 

og private gårds-skoger fordelt over hele 

kommunen. Det pågående grønne skiftet i 

globalt og nasjonalt næringsliv åpner for store 

muligheter innenfor skognæringen som 

nettopp i denne tidsperioden vi er inne i, 

preges av høye priser og optimisme.

Stange FrP er av den oppfatning at der det er 

mulig bør nye kommunale bygg oppføres i 

tre. Plast bør erstattes med papir i kommunal 

tjeneste yting og papp bør foretrekkes som 

emballasje.

• Stange FrP vil arbeide videre med å styrke og 

utvikle Sørli tømmerterminal for å sørge for en 

mest mulig miljøvennlig transport av tømmer 

ut fra Stange kommune.



Veteraner 

 

Deltakelse i internasjonale operasjoner er en 

viktig del av Forsvarets virksomhet. I dag utgjør 

våre veteraner fra internasjonale operasjoner 

ryggraden i det norske Forsvaret. Forsvarets 

veteraner er ikke bare en viktig ressurs for 

Forsvaret – de har også mye erfaring og kom-

petanse som er verdifullt for hele samfunnet. 

Dessuten har de gjort en viktig jobb i tjeneste 

for Norge. 

 

For mange er det kanskje ukjent at 100.000 

norske kvinner og menn har deltatt i inter- 

nasjonale operasjoner etter andre verdenskrig. 

Selv om norske veteraner fra ulike operasjoner 

som Tysklandsbrigaden, Libanon, Balkan og 

Afghanistan sitter igjen med ulike opplevelser, 

finnes det noen fellesnevnere.

Våre veteraner er erfarne soldater med praktisk 

erfaring fra krevende oppdrag med oppgave-

løsing under tidspress i komplekse situasjoner 

i møte med vanskelige verdispørsmål. Militært 

pesonell går i dag gjennom grundig selektering, 

medisinsk klarering og lengre samtrening før 

deltakelse i internasjonale operasjoner. Både 

før, under og etter operasjonen følges person- 

eller opp gjennom sanitetspersonell i opera-

sjonsområdet samt medisinsk sjekk, inkludert 

samtale med psykolog/psykiater, ved, eller rett 

før, hjemkomst til Norge. 

 

Forsvaret har også et spesielt oppfølgings- 

ansvar i 1 år etter hjemkomst fra tjeneste i 

internasjonale operasjoner – blant annet for å 

sikre en god overgang til den sivile helse- og 

omsorgstjenesten når det er nødvendig. Etter 

1 år avslutter Forsvaret sin proaktive opp- 

følging, og ansvaret overføres til det offentlige 

hjelpeapparatet. 

Regjeringen konstaterer at 100.000 norske 

kvinner og menn har siden 1947 gjort tjeneste 

for Norge i internasjonale operasjoner. De aller 

fleste av disse er ikke lenger i aktiv tjeneste. 

Derfor oppfordres landets kommuner, i 

regjeringens oppfølgingsplan «I tjeneste for 

Norge», til å utvikle kommunale planer for å 

sikre våre veteraner fra internasjonale opera- 

sjoner et best mulig tilpasset tjeneste- 

tilbud.

Utvikling av en kommunal veteranplan vil 

bidra til å synliggjøre kommunens ansvar for 

veteranene og vil være en viktig anerkjennelse 

i seg selv.

• Stange FrP vil arbeide for å støtte arbeidet 

med å ivareta Forsvarets veteraner.

• Stange FrP vil arbeide for å få laget en 

veteranplan for Stange kommune.
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