Kjære velger !
Stortingsvalget 9. september vil være din mulighet til å
påvirke hvilken retning Norge skal gå. Norge er i en god
økonomisk situasjon, og velstanden er for mange høy.
På mange områder er det bred enighet om samfunnsordningene, men det er viktige ideologiske skillelinjer. Vi ser i
dag en betydelig vekst i byråkratiet, mindre valgfrihet, færre rettigheter, men flere plikter for enkeltmennesket, hvor
offentlig fortreffelighet i å vite hva som er best for deg overstyrer dine valg og behov.
Innen eldreomsorgen vil FrP gi lovfestede rettigheter til sykehjemsplass når den medisinske situasjonen tilsier det.
Tilbudet skal være statlig finansiert, og knyttet opp til brukeren, slik at ikke tilbudet blir avhengig av
kommuneøkonomien.
Innen pensjonsområdet vil FrP stoppe underreguleringene av pensjonen, slik at pensjonistene ikke taper kjøpekraft.
Vi ønsker ikke at gifte/samboende skal avkortes 15% av grunnpensjonen fordi man bor sammen. Pensjon er ikke noe
staten gir deg, men noe du har opparbeidet gjennom et langt arbeidsliv.
Innen skoleområdet støtter FrP opp om kunnskapsløftet, men læreplanene må forenkles og gjøres tydeligere,
samtidig som det må være rom for lokal tilpasning. Vi vil i sterkere grad vektlegge basisfag som er avgjørende for
elevens videre utvikling, for at de i voksen alder skal kunne fungere i det norske og internasjonale samfunnet. Gode
kunnskaper i norsk, engelsk, matematikk, naturfag og IKT, vil bli stadig viktigere i en internasjonal verden. Kulturell
dannelse innebærer at elevene skal ha kjennskap til norsk og vestlig kultur, språk og historie.
FrP vil investere mer i veier og jernbane i Norge. Investeringer i bedre veier gir større trygghet og vil bidra til økt
verdiskapning og økt konkurransekraft for næringslivet. Bare i 2012 åpnet man i Sverige åtte ganger mer firefelts
motorvei enn Norge. Bilistene betaler stadig mer gjennom bompenger, og innkrevingspunktene brer om seg. FrP vil
bygge landet og investere i infrastruktur uten bompenger.
- Hva skjer i Nannestad ?
Næringsutvikling skaper arbeidsplasser, og ser vi mot Ullensaker så er det en helt annen verden. I disse dager
behandles kommuneplanen, noe som burde legge rammene for en mer offensiv satsning i sentrum, men de store
linjene problematiseres og preges av nøkternhet med få visjoner. Når de rødgrønne i Nannestad samtidig utrykker
misnøye og frustrasjon over fylkesmannen og departementet i Åmål-saken, så er «det å falle for eget grep».
Regionalpolitiske retningslinjer ble innført av den rødgrønne regjeringen som et verktøy for å bremse
handelsutviklingen. Frp stemte som eneste parti i mot en slik overstyring av lokaldemokratiet.
Gjennom flere budsjettforslag i Nannestad har vi foreslått økte ressurser for flere lærere, men har blitt nedstemt. Ser
man på grunnskolepoengsituasjonen i Nannestad er det tydelig at utviklingen ikke kan fortsette, og vi forventer
handlekraft i stedet for maktesløshet fra den politiske ledelsen i skolesektoren.
I Nannestad mener den politiske ledelsen at den viktigste investeringen fremover er en utvidelse av kommunehuset !
Og det samtidig som folk legges på dobbeltrom på sykehjemmet, og ungdomsskolen er overfylt ( vi foreslo 1-10 skole
i Maura i tillegg til opprustning av Nannestad Ungdomsskole). Ja, politikk handler om prioriteringer.
Vær med å bidra til en positiv utvikling av kommunen, enten det er som passivt medlem eller mer aktivt. Nannestad
Frp har om lag 8 møter i året. Alle er velkomne, enten det kun er som tilskuer eller for å være med i en hyggelig og
positiv gruppe, hvor du blir kjent med flere nannestadsokninger.
Møt opp på vårt neste møte som er mandag 30. sept kl 19:00 i Nannestad sentrum (baksiden av museet) !
Generell kontakt, send en epost til nannestad@nannestadfrp.no eller se våre websider, www.nannestadfrp.no

Med hilsen
Nannestad Frp

