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Kjære velger!
Lillehammer FrP vil målbevisst arbeide for å gjennomføre politikken vår, til beste for innbyggerne i vår
kommune. Lillehammer kommunen skal være et godt sted å leve, jobbe og bo i.
Vi vil legge vekt på trygge oppvekstmiljøer og trivelige fellesområder. Innbyggernes behov skal bli sett og
ivaretatt.
Vi vil jobbe for at alle Lillehammer sine innbyggere skal få best mulige tjenester når de har behov for det.
Omsorgen for barn, syke og gamle skal sikres gjennom kvalitet, valgfrihet, verdighet og et godt samvirke
mellom offentlige og private tilbydere.
Vi vil at byen vår skal være fremkommelig for alle, enten man kjører kollektivt, sykler, går eller har behov
for å bruke privatbil.
Vi ønsker å redusere og på sikt fjerne eiendomsskatten. Vi ønsker ikke at innbyggere skal påføres en
urettferdig og usosial skatt på å eie sine egne hjem.
Vi vil kjempe for at Sykehuset innlandet HF, avd. Lillehammer får beholde sine tilbud og arbeidsplasser. Vi
kjemper for arbeidsplassene ved Statens veikontor og at sorenskriveren og domstolene forblir på
Lillehammer.
En stemme på oss er en stemme på verdig eldreomsorg, en fremtidsrettet skole med trygge skoleveier og
en god samferdselspolitikk for alle.

Våre hovedsaker i perioden 2019-2023 vil være:
•
•
•
•
•
•

Næringsliv
Skatter og avgifter
Helse og omsorg
Skole og utdanning
Samferdsel
Integrering

Vi ønsker alle et riktig godt valg!
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BOMPENGER.
Nei til bompenger!
Lillehammer FrP er motstander av bompenger. Bompenger rammer de med svakest økonomi og
utfordrende hverdagslogistikk hardest.
Bompenger en lite effektiv måte å finansiere utbygging på. Sykkelveier og kollektiv investeringer må
finansieres av kommunen og statlige midler, ikke utelukkende av bilistene.
Hovedinntektene av bompenger går ikke til utbedring og bygging av vei.
Lillehammer FrP vil stemme mot bompenger på ny E6 og på sideveiene/ avlastnings veiene.

PARKERING OG TRYGG FREMKOMMELIGHET.
I Lillehammer sentrum er det mangel på parkeringsplasser – Tilstrekkelig parkeringskapasitet er viktig og
antall parkeringsplasser må økes.
Lillehammer FrP ønsker ikke ett bilfritt sentrum og vil at sentrum skal være tilgjengelig for alle
brukergrupper. Den langsiktige løsningen for Lillehammer sentrum er å bygge nytt parkeringshus i fjell.
Det er dårlig skiltet i, til og rundt Lillehammer Sentrum, Lillehammer FrP ønsker generelt bedre skilting til
severdigheter i hele kommunen vår.
Turistbusser kjører seg fast i sidegater på grunn av manglende skilting flere steder i byen.
Lillehammer Frp ønsker gratis parkering i Lillehammer sentrum.
Lillehammer FrP ønsker å etablere en bobilcamp i tilknytning til Lillehammer sentrum
Lillehammer FrP har tatt dette opp flere ganger ved budsjettarbeid og kommer til å følge opp sakene.

ET HYGGELIG OG TILGJENGELIG SENTRUM.
Lillehammer sentrum og vår vakre gågate skal vi ta godt vare på. Vi må tilrettelegge for næringslivet i
sentrum og skape forutsigbarhet for det etablerte næringslivet. Vi vil bevare gode bomiljøer og sørge for
en positiv utvikling av Lillehammer sentrum.
Byutvikling må åpne for en boligvekst som kan bidra til at også unge og enslige har råd å kjøpe bolig i
Lillehammer.
Vi ønsker et trygt sentrum og det er byens myndigheter som har det viktigste ansvaret for å sikre en trygg
by.
Trygghet i hverdagen handler om å kunne gå på jobb og skole uten frykt. Delta på konserter og
idrettsarrangementer uten å tenke på annet enn den gode opplevelsen.
Lillehammer markedsfører seg som en turistkommune. Antallet bobiler øker over hele Europa og er en
tiltagende form for moderne turisme.
Det må etableres en bobilcamp med moderne sanitæranlegg i nærheten av sentrum.
Lillehammer FrP er glade for at det nå skjer noe med Terrassen, byens perle – dette har vært en sak vi har
kjempet for i over 12 år.
Lillehammer FrP ønsker ett sentrum som er trygt og godt til enhver tid.
Lillehammer FrP ønsker å gi mulighet til søndagsåpne butikker.
Lillehammer FrP ønsker et godt samhandling mellom Lillehammer Sentrum, Strandtorget og
bydelssentrene.
Lillehammer FrP ønsker at bynære rekreasjonsområder.
Lillehammer FrP ønsker overvåking av Lilletorget og gågata
Lillehammer FrP ønsker gratis parkering på kommunale parkeringsplasser i Lillehammer sentrum.
Lillehammer FrP ønsker ett inngjerdet område i Lillehammer kommune der hunder kan løpe fritt.

EN GOD KOMMUNE Å BO I.
Lillehammer skal være en god by og bo i for alle. Vi vil skape gode bomiljøer der bolig, skoler, barnehager,
fritids -og idrettstilbud, butikker, serveringsteder og annen næringsvirksomhet bygges i nærheten av
hverandre. Dette henger også sammen med tilstrekkelig parkeringsplasser og infrastruktur.
Fra E6 må det planlegges en god infrastruktur inn til Lillehammer sentrum.
Vi må ha gode miljøtiltak i kommunen vår.
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EN GOD OG VERDIG ELDREOMSORG.
Valgfriheten har ingen aldersgrense. Eldre har et like stort behov for å bestemme over egne liv som yngre
mennesker.
FrP ønsker at alle som ønsker det, skal kunne bo hjemme så lenge som mulig. Vi vil øke satsingen på
hjemmetjenesten og gjennomføre garanti for hjemmehjelpsmottagere. Utvikling av nye teknologiske
løsninger kan også bidra til at det er mulig å bo hjemme lengst mulig. Vi ønsker at Lillehammer Kommune
skal være ledene på bruk av ny velferdsteknologi som kan bidra til bedre og sikrere tjenester, til det beste
for de av oss som trenger det. Det er et mål å ha faste hjelpere til den enkelte.
En verdig omsorg har valgfrihet som rettesnor, der man selv velger hvem som utfører hjemmetjenester
eller hvilket sykehjem eller Omsorg+ bolig man ønsker å bo i.
Valgfriheten innebærer at eldre kan velge tjenester innen eldreomsorg i andre kommuner, bydeler eller i
utlandet om man ønsker det. Omsorg+ er et boligtilbud hvor det sosiale miljøet er en viktig faktor. Her er
døgnbemanning, fellestjenester, matservering og daglige aktiviteter ett viktig innslag.
Sykehjem og Omsorg+ er først og fremst et hjem for de som bor der. Det skal legges stor vekt på
beboerens ønsker og behov. De ansatte skal tas med på råd om hvordan en skal tilby best mulig pleie med
fokus på den enkelte beboer. Måltidene er en viktig del av dagen og vi vil ha god og ernæringsrik mat laget
på de enkelte sykehjemmene. Et godt og ernæringsmessig tilpasset kosthold er viktig for å øke trivselen og
det kan redusere medisinbruk.
Hovedutfordringen til Lillehammer Kommune sin eldreomsorg er at terskelen for å få sykehjemsplass er for
høy og på Helsehuset er brukere veldig syke når de får fast plass.
Lillehammer FrP vil:
• Søke om statlig finansiering av eldreomsorgen.
• Etablere Omsorg+ leiligheter.
• Åpne for private tilbydere av tjenester.
• Åpne for at private Omsorg+ leiligheter.
• Sikre tilstrekkelig med dagsenterplasser.
• Etablere nye seniorsenter og sikre møteplasser for alle eldre.
• Senke terskelen for å få omsorgsplass.
• Satse på god ernæring og fysisk aktivitet.
• Øke antall faglærte og legge til rette for lærlinger for å styrke grunnbemanningen.
• Øke bruken av alternative turnuser i eldreomsorgen.
• Ha økt satsing på korttids- og rehabiliteringsplasser.
• Sørge for økt avlastning for hjemmeboende der en av ektefellene er bruker av tjenester og innføre
samboergaranti på sykehjem.
• Sørge for minimumskrav til norskkunnskap i omsorgstjenesten.
• Videreføre støtte til Aktiv Omsorg.
• Jobbe for videre drift av Meierigården – Mestring hele livet – Miljøbehandling.
• Jobbe for gode ordninger for alle bo- og servicesentrene i Lillehammer kommune har kantiner som
er åpne hele året.
• Øke kapasiteten for utskrivningsklare pasienter.

LILLEHAMMER KOMMUNE SKAL TA VARE PÅ DE SOM TRENGER DET.
Lillehammer FrP vil ha en kommune som tar vare på de som har behov for hjelp fra det offentlige. Vi vil
prioritere tjenester til personer som av ulike grunner trenger hjelp, samtidig er det viktig at kommunen
stiller krav til de som har mulighet å klare seg selv. Den enkelte og deres pårørende når det er naturlig, skal
ha reell brukermedvirkning og ha valgfrihet i et mangfoldig tilbud med både kommunale, kommersielle og
ideelle tjenestetilbydere.
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PSYKISK HELSE- OG RUSOMSORG.
Alle som har behov for det skal ha en individuell plan og byråkratiet må forenkles. Koordinatorene må ha
rett kompetanse.
Hjelpeapparatet må styrkes og ansatte bør få mulighet til etterutdannelse.
Legge til rette for flere psykologer i kommunen.
For Lillehammer FrP er forebygging og tidlig innsats viktig.
Lillehammer FrP ønsker å beholde behandlings plasser som Reinsvoll og Sanderud der det er nærhet til
natur og aktivitetstilbud. Vi ønsker ikke åpen behandling lagt til storsykehus korridorer.
Vi ønsker at det skal være ett heldøgnstilbud 24/7
Rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
Innføring av pakkeforløp og opptrappingsplaner ved å gi den enkelte pasient mer makt.
Rusavhengighet er en sykdom og må behandles som det.
Lillehammer FrP har jobbet for og fremmet forslag om psykisk sykebil.

SOSIALHJELP / NAV
Lillehammer FrP støtter:
Sammenslåing av den statlige og kommunale delen av NAV til en statlig enhet.
Videreføre arbeidet med å gjøre NAV mere brukervennlig.
Gi brukere rett til å bytte veileder/ saksbehandler i NAV og på NAV kontor.
Rett til arbeidsavklaringspenger til utredninger og saksbehandlingstiden er fullført.
Jobbe for flere tiltaksarbeidsplasser for ungdommer.

FLYKTNING OG INNVANDRINGSPOLITIKK I LILLEHAMMER
En bedre integreringspolitikk for kommunen.
Det norske velferdssamfunnet er avhengig av en streng og ansvarlig innvandringspolitikk. Med innvandrer
forstår vi personer som kommer til Norge for å søke langvarig opphold i Norge.
Med flyktninger forstår vi de som tilfredsstiller de krav som FNs Flyktningkonvensjon stiller for å gi rett
opphold.
Asylsøkere er de som oppsøker Norge for å søke asyl.
Asylsøkere som får avslag, er å betrakte som ulovlige innvandrere og skal returneres.
Lillehammer FrP ønsker en integreringspolitikk som bygger på norske regler, normer og verdier.
At mottak og bosetting av flyktninger må avgjøres av den enkelte kommune
Bidra til integrering i arbeidslivet for flyktninger gjennom å sørge for rask, effektiv og rettferdig
godkjenning av innvandrers utdanning og kompetanse.
Lillehammer FrP har en klar forventning om at de som bosetter seg i kommunen vår og som har muligheter
til å jobbe, skal i arbeid. I tillegg må idretten og andre arenaer for fritidsaktiviteter benyttes aktiv for å
fremme integrering og sosialisering.
Kommunen må få vetorett i forbindelse med etablering av asylmottak.
Stanse utbetaling av sosialhjelp til personer uten lovlig opphold i kommunen.
Innføre krav om å kunne forsørge seg selv, kunne norsk og ha samfunnskunnskap for å få oppholdstillatelse
i Norge.
Vi ser nødvendigheten av å kunne identifisere hverandre i det offentlige rom ved ansikts- gjenkjennelse og
øyekontakt. Lillehammer FrP ønsker derfor at ingen skal kunne bruke heldekkende ansiktsplagg som for
eksempel Niqab eller Burka.
Lillehammer FrP vil:
• Prioritere norskundervisning fremfor opplæring i minoritetsspråk.
• At det skal være obligatorisk språktest for alle treåringer.
• Forby bruk av heldekkende ansiktsplagg i det offentlig rom.
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SKOLE OG UTDANNING
Barn og unge skal ha et godt og trygt skolemiljø
Lillehammer kommune har gode skoler. Slik skal det også være fremover. Derfor ønsker Lillehammer FrP
en skole som tilpasser seg hver enkelt elev. Skolesystemet skal gi tilstrekkelig utfordringer slik at alle elever
opplever gode lærings- og mestringsfølelse.
Lærerne skal bruke tiden sin på undervisning, ikke på unødvendig kontorarbeid.
Lillehammer FrP er sterk tilhenger av fritt skolevalg, foresatte/elevene vet bedre enn politikerne hvilken
skole som passer deres behov. Fritt skolevalg skaper sunn konkurranse mellom skolene. Dette gjør at
skolene må skape et bedre pedagogisk og faglig innhold.
Det er viktig at innholdet i alle skolene våre er av høy kvalitet.
Alle elever som trenger særskilt opplæring skal få det av ansatte med nødvendig kompetanse
Lillehammer FrP har nulltoleranse mot mobbing.
Lillehammer FrP vil:
• Beskytte fritt skolevalg
• La elevene få større mulighet til å velge fag.
• Valgfritt sidemål.
• Det er alltid mobberne som skal bytte skole og ikke ofrene med mindre de selv ønsker det.
• Nulltoleranse for mobbing.
• Satse på videre- og etterutdanning av lærere.
• Tilpasse skolen til elever med nedsatt funksjonsevne.
• Innføre fraværsgrense på ungdomsskolen.
• Sørge for en tilgjengelig helsesykepleier på alle grunnskoler.
• Sikre tett samarbeid hjem-skole.
• Forby bruk av religiøse plagg som barnehijab på skolen.
• Satse på sommerskole for de som ønsker det.
• Videreføre leirskoleordningen
• Obligatorisk svømmeopplæring.
• Starte tidlig samarbeid med fylkeskommunen for å sikre elevens fullføring av videregående skole.

BARNEHAGER.
Barnehagene skal gi trygge og sosiale barn, mobbing skal unngås og at alle barnehagebarn blir sett i
barnehagene. Hvert enkelt barn individuelt skal imøtekommes av barnehagen. Vi stiller oss positive til leseog skriveopplæring i barnehagene.
Alle barn skal ha rett til barnehageplass fra de er ett år. Dette må gjelde uansett når på året barnet er født.
Lillehammer FrP ønsker et mangfold av barnehagetilbud med private, offentlige og ideelle barnehager. Det
viktigste for oss er at barnehagen gir ett godt tilbud, ikke hvem som drifter barnehagen. Foreldrene skal
selv bestemme hvilken barnehage som skal benyttes, og søsken skal få gå i samme barnehage.
Det er viktig at barnehagen blir en trygg og god arena for lek og læring. Dette gjelder alle barn, uavhengig
av kulturell og religiøs bakgrunn. Derfor er det viktig at barnehagen er mest mulig nøytral. Lillehammer FrP
vil derfor ikke tillate bruk av religiøse plagg på barna.
I Lillehammer kommune betaler barnehager som drives som et foretak eiendomsskatt, dette stemte
Lillehammer FrP imot da saken var oppe i kommunestyret. Vi kommer til å jobbe for likebehandling av alle
barnehager i kommunen vår.
Lillehammer FrP vil:
• La foreldrene velge barnehage selv
• Legge til rette for full barnehagedekning.
• Styrke språkopplæring i barnehagen.
• Tilrettelegge for enkelte kveldsåpne barnehager.
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Satse på bruk av kvalifiserte vikarer.
Forby bruk av religiøse plagg som barnehijab.
Behandle alle barnehager likt slik at ingen barnehage i Lillehammer kommune betaler
eiendomsskatt.
Alle godkjente barnehager skal likebehandles av det offentlige.

BARN OG UNGE.
Barn og unge er det mest dyrebare vi har.
Lillehammer FrP vil at alle barn og unge skal få anledning til å delta i fritidsaktiviteter og at alle barn og
unge skal ha et sted å være i fritiden sin.
Det er viktig at barn og unge har fritidsaktiviteter. Lillehammer kommune har en rekke aktiviteter knyttet
til ulike lag og foreninger, men det er store variasjoner i tilbudet til uorganisert ungdom. Det bør etableres
møteplasser flere steder i kommunen for barn og unge.
Det er behov for å etablere flere tilbud for de som ikke finner seg til rette i idretten, musikkskolen eller
speideren.
FrP vil lytte til innbyggerne og ta initiativ til å etablere møteplasser sammen med ungdom og/eller deres
foresatte, enten de ønsker ungdomsklubber, crossbaner eller andre aktiviteter.
FrP ønsker et levende kultur- og idrettsliv med minst mulig politisk styring. Vi mener at barn og unge bør
prioriteres når offentlige kultur- og idrettsmidler skal fordeles
Lillehammer FrP ønsker å satse på tiltak som kommer barn og unge til gode. En av våre hjertesaker er å
styrke helsesykepleieren (tidligere helsesøster) i skolen.

SYKEHUSET INNLANDET HF, AVD. LILLEHAMMER
Sykehuset er viktig for hele Gudbrandsdalen og området rundt.
Vi jobber for å beholde akutte sykehusfunksjoner på Lillehammer.
Lillehammer FrP jobbet for å legge legevakta til akuttmottaket ved Sykehuset Innlandet HF, av.
Lillehammer.
Lillehammer FrP jobber for å beholde Granheim lungesykehus.
Lillehammer FrP ønsker å beholde Sykehuset Innlandet HF Reinsvoll sykehus.

IDRETT, KULTUR OG FRIVILLIGHET
FrP skal være en viktig støttespiller for idretten, vi vil fortsette vårt betydelige engasjement satsing på
dette området. Det er spesielt viktig å legge til rette for barn og ungdomsidrett.
Lillehammer er og skal fortsatt være en idretts- og kulturby.
Lillehammer har store idretts arrangementer og mange frivillige, dette må vi ta vare på.
Vi må sørge for at alle frivillige som jobber for idretten i Lillehammer blir godt ivaretatt.
Lillehammer FrP vil beholde arrangementskompetansen blant de frivillige og arrangører forblir på
Lillehammer.

NEI TIL EIENDOMSSKATT
En bolig skal være et hjem ikke et skatteobjekt.
Eiendomsskatt er en bruttoskatt- man skatter av eiendommens fulle verdi selv om den er belånt.
En person som har gjeld på eiendommen må betale like mye eiendomsskatt som en som har en gjeldfri
eiendom. Eiendomsskatten er en usosial skatt.
Sannsynligvis er det langt enklere for kommunen å velte kostnader over på innbyggere i form av økte
skatter enn å drive effektivt og sørge for at sløsing av skattepenger ikke forekommer.
I dag tar Lillehammer kommune inn 136,9 millioner i eiendomsskatt, noe som er en økning på om lag 5
mill. kroner fra opprinnelig budsjett 2018. Budsjettet er basert på vedtak kommunestyre sak 2017 om
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retaksering av eiendommer, samt en forventning om noe økt eiendomsskatt med bakgrunn i nye
eiendommer i 2017 og 2018.
Lillehammer kommune skattlegger pr tid bolig og fritidseiendommer med 3,8 promille på ett takstgrunnlag
hvor det trekkes fra bunnfradrag på 500.000 pr bolig/ fritidseiendom.
Med FrP i regjering har vi fått redusert promillegrensen fra 7 til 5 promille og vi har nå forslag i
statsbudsjettet og å få redusere promillesatsen til 4 prosent.
Lillehammer FrP vil:
• Lillehammer FrP går inn for at eiendomsskatten blir redusert i neste valgperiode og at den
forsvinner på sikt.
• Lillehammer FrP fremmet forslag ved budsjettforhandling å redusere eiendomsskatten med 10
millioner årlig og heve bunnfradraget fra 500 tusen til 1 million.
• Lillehammer FrP ønsker fritak for eiendomsskatt på verneverdige boliger/eiendommer.
• På lik linje med offentlig eiendom bør næringseiendom fritas for eiendomsskatt.

JA- PARTI
Næringslivet er primus motor i norsk økonomi.
Vi ønsker att Lillehammer kommune skal være en JA kommune.
Lillehammer FrP ønsker næringslivet velkommen til kommunen vår.
Kommunen og næringslivet skal spille på lag. Lillehammer kommune skal være imøtekommende og
serviceinnstilt. Forholdene skal legges til rette for at næringslivet blir konkurransedyktig og har trygge
rammevilkår. Lillehammer FrP vil si JA til bruksendring, nybygging, bevillinger og lignende dersom ikke
klare, konkrete og tungtveiende grunner tilsier noe annet.
Vi ønsker valgfrihet ved valg av leverandører og at brukerne skal ha mulighet til å avgjøre selv hvilket tilbud
de ønsker å bruke når det er mulig. Et mangfold i tjenestetilbudet bidrar til konkurranse, som fører til
bedre kvalitet på tjenestene og en mer effektiv drift.
Handel og turisme er to store næringer i kommunen vår og vi må skape forutsigbarhet og forenkle
byråkratiet slik at det er attraktivt å drive disse næringene.
Lillehammer skal være en åpen og hyggelig by. Utestedene er hyggelige møteplasser for Lillehamringer,
hyttefolk og turister.
Lillehammer FrP vil:
• Sørge for rask og effektiv kommunal saksbehandling.
• Gi næringslivet best mulig rammebetingelser.
• Lavere skatter og en positiv holdning til nyskapende, kunnskapsbasert og miljøvennlig næringsliv.
• Verne om eksisterende næringsliv og arbeidsplasser og sørge for vekst.
• Nei til utflytting av flere offentlige arbeidsplasser fra Lillehammer kommune.
• Balansert og estetisk boligutbygging i alle deler av kommunen med respekt for tidligere tiders
byggeskikk.
• Vi støtter en svevebane. Svevebanen vil bli en gedigen turistmagnet og attraksjon på lik linje med
hva som finnes i Mellom-Europa.
• Støtter planen for bygging av fotballstadion med leiligheter og serveringsteder.
• Være positive til alle konkrete og realistiske planer om aktiviteter innen kultur, idrett og
naturopplevelser.
• Lillehammer FrP støtter og ønsker vekst ved Base Jørstadmoen.
• At eiere i størst mulig grad selv kan velge hvilken type virksomhet som skal drives i sine lokaler og
på egen eiendom.
• Føre en liberal- og ansvarlig alkoholpolitikk.
• At åpningstider i utgangspunktet skal bestemmes av eier.
• At skjenke og salgsbevillinger skal tildeles etter objektive kriterier og skal gis alle søkere som
oppfyller disse kriteriene.
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Økt verdiskapning i skogbruket i tre-basert industri og økt bruk av tre i nybygg.
Forenkling av skjemaveldet og kutt i byråkratiet.
Vekst og utvikling av næringslivet i hele Lillehammer.
Legge til rette for nyetableringer.

GROPMARKA – SKOG OG FJELLOMRÅDENE PÅ ØSTSIDEN AV LILLEHAMMER BY.
Gropmarka er Lillehammers bymark. Dette er et område som historisk sett og i dag brukes til skiløyper og
andre aktiviteter. Lillehammerfjellet i øst og Grop-marka må forbli et skieldorado.
Det må under ingen omstendighet bygges vei i eller gjennom Gropmarka til helårs bruk.
Lillehammer FrP mener det er nødvendig med en fremtidig næringsutvikling av Nordseterområdet, men
det område som grenser mot Gropmarka skal ikke utvides.
Eksisterende næringer skal kunne drives som før.
Gropmarka må forbli uberørt.

FORHINDRE NEDLEGGELSE AV KJØREGÅRD OG OPPKJØRING AV LETT OG TUNG MC.
Siden 2015 har Lillehammer FrP jobbet for at tjenestetilbudet på trafikkstasjonen på Lillehammer skal
opprettholdes.
Statens vegvesen effektiviseres og vi har klart å redde arbeidsplassene på Lillehammer, men vi risikerer å
miste oppkjøring på lett og tung MC. Vi jobber for at tjenestetilbudet skal opprettholdes ved at sensor som
i dag er stasjonert på Otta, kan komme til Lillehammer en dag i uka for oppkjøring.
Det er da vesentlig at vi sammen med kommunen finner egnet kjøregård hvor man trener og har
oppkjøring.
Hvis oppkjøringen blir nedlagt vil man måtte dra til Otta eller Gjøvik for kjøregårdstrening og oppkjøring.
Lillehammer FrP har jobbet for forenklet førerkort for de over 80 år.
Lillehammer FrP har jobbet for at det skal være enklere prøver for de eldre som skal fornye førerkortet.
Det viktigste er ikke kognitive tester, men nødvendige kjøreferdigheter.

Valgliste for Lillehammer FrP 2019-2023
1. Astrid Gaassand
2. Svein Helgesen
3. Odd Arne D. Ringen
4. Mona Lillegård
5. Svein Morten Olsen
6. Pål-André S Lund
7. Arne Egil Marsteintredet
8. Jan Erik Hamre
9. Ellen Elisabeth Olsen
10. Irene Andreassen

Lillehammer FrP ønsker deg et riktig godt valg!
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