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Skole og barnehage
Østre Toten FrP vil:

 ཛ jobbe for fritt skolevalg og ønsker å fremheve fordelene med grendeskolene

 ཛ ha likebehandling av private og offentlige barnehager, og vil jobbe for kvalitet  

og mangfold i barnehagetilbudet 

 ཛ ha full barnehagedekning og løpende barnehageopptak hele året 

 ཛ ha SFO til revisjon, for å få en mer fleksibel ordning

 ཛ arbeide for å få et mobbeombud i kommunen

 ཛ styrke forebyggingsarbeidet gjennom skolehelsetjenesten og tidlig innsats i  

famlienære tjenester. Vi ønsker at kommunen snarlig begynner med klinisk  

behandling og etablerer flere psykiske lavterskeltilbud

Samferdsel 
Østre Toten FrP vil:

 ཛ arbeide for trygge veier både for bilister og myke trafikanter

 ཛ fortsette presset på utbedring av FV33 fra Gjøvik til Minnesund.  

Dette løses best ved å få FV33 over til riksvegnettet som en prioritert eksportvei.

 ཛ arbeide for at Nye Veier overtar FV33 og RV4

 ཛ arbeide for utbedring av Gjøvikbanen og sammenknytting til Dovrebanen

Bosetting og integrering
Østre Toten FrP vil:

 ཛ at alle innbyggere i kommunen er aktive samfunnsborgere og opplever Østre Toten 

kommune som et godt sted å bo og leve

 ཛ at kommunen ikke er en bremsekloss, og jobber aktivt med bredbåndsutbygging og 

utvikling i HELE kommunen

 ཛ at kommunen er positiv, serviceinnstilt, effektiv og tilgjengelig:  

En JA-kommune og en etablererkommune

 ཛ verne om eiendomsretten og friheten til å utvikle egen eiendom

 ཛ arbeide for integrering av flyktningene vi har bosatt, og hjelpe disse ut i lokalsamfunnet 

og arbeidslivet for å få bedre livskvalitet og mindre press på sosialbudsjettet 

Det er viktig at kommunen ikke tar imot flere flyktninger enn vi klarer å få ut i jobb og 

integrert, noe som aldri har blitt tatt hensyn til



Eldreomsorg
Østre Toten FrP vil:

 ཛ arbeide for variert omsorgstilbud som er best tilpasset den enkeltes behov

 ཛ skape bofellesskap for eldre basert på trygghet, sosial kontakt og livskvalitet.  

Det mangler et tilbud mellom å bo hjemme og komme til Labo. 

Dette kan vi utvikle alle steder i kommunen, og vi mener private også kan kan 

etablere og drifte slike tilbud til en rimelig penge for innbyggerne

 ཛ legge til rette for etablering av omsorgsboliger med døgnbemanning

 ཛ arbeide for et tilbud om oppsøkende forebyggende hjemmesykepleie for  

personer over 75, og en økt satsning på habilitering og rehabilitering i  

hjemmetjenestene. Dette er rett og slett sunn fornuft

 ཛ arbeide for fritt brukervalg i hjemmetjenesten slik at innbyggerne kan velge et  

privat tilbud som kan tilby flere tjenester. Fordeler for innbygger og kommune,  

og det vil avlaste hjemmetjenesten som er under stort press

 ཛ arbeide for et godt psykisk helsetilbud som inkluderer alle i det sosiale arbeidslivet

Kultur og frivillighet
Østre Toten FrP vil:

 ཛ ha et mangfoldig kulturliv med redusert politisk styring

 ཛ prioritere barne- og ungdomsaktiviteter 

 ཛ synliggjøre den uorganiserte frivilligheten og skape arenaer der  

innbyggerengasjement blir en naturlig del av lokalsamfunnet

Eiendomskatt, økonomi og administrasjon
Østre Toten FrP vil:

 ཛ redusere og på sikt fjerne eiendomsskatten. Eiendomsskatt er en usosial form for skatt 

som rammer innbyggerne uavhengig av den enkeltes betalingsevne. FrP har lagt en 

plan for å avvenne kommunen av dette dopet 

 ཛ arbeide for færre byråkrater i kommunen. Vi vil prioritere at flere gjør jobber istedenfor 

å skrive om hvordan jobber har blitt gjort. FrP ønsker ikke å ha uvettig bruk av  

konsulenter, kommunen bør så langt det lar seg gjøre skaffe seg kvalifisert personell

 ཛ vurdere eierformen til kommunale bygg og minske vedlikeholdsetterslepet

 ཛ etterse selvkosten og holde gebyrer på et absolutt minimum



Tor Gaute Lien
Ordførerkandidat

33 år fra Kolbu

Roger Høiberg
Ordførerkandidat
68 år fra Sletta

Anne Hellström
3. kandidat

51 år fra Lena

Karin E. Stuldalen
4. kandidat

77 år fra Kraby

Roger Ødegård
5. kandidat

48 år fra Skreia

Lars Rem
6. kandidat

53 år fra Kolbu

Kari-Anne Sigland
7. kandidat

43 år fra Lund

Lars-Erik Lindquist
8. kandidat

65 år fra Lena

Silje J. F. Lien
9.kandidat

32 år fra Kolbu

Aamund Lien
10. kandidat

59 år fra Kapp

Vil du lese hele valgkampprogrammet med mange flere saker?

Eller lese om hva vi har gjort de siste 4 årene?

Finn mer info her: www.otfrp.no

Hvorfor stemme FrP
Politikerne må ta tilbake styringen og ta ansvar for kommunen. 

Som ombudsmenn skal FrPs politikere jobbe for deg. 


