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ET HISTORISK VALG

I kommunestyrevalget den 9. september
velges det representanter til kommune
styret i Lillestrøm kommune. Det skal
velges 55 representanter. Ved å avlegge
stemme er du med på å velge hvem som
skal r epresentere deg og alle kommunens
innbyggere de neste fire årene.

Frogner
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Leirsund

Sørumsand
Skjettenbyen
Midtre Lillestrøm
Gamle Skjetten
Volla
Garderåsen
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Kommunestyret er det øverste politiske organet i kommunen og
har mange viktige oppgaver. Noen av de viktigste oppgavene
er å vedta kommunens budsjett og behandle overordnede
kommunale planer og strategier. Kommunestyret gir gjennom
vedtakene sine kommunens rådmann klarsignal til å iverksette
det kommunestyret vedtar.

Haugtun

Hovinhøgda

Jahren

Dalen

Kommunestyret velger selv ordfører. Viktige oppgaver
for ordføreren er å være kommunens ansikt utad og lede
kommunestyret og formannskapet. Formannskapet er det
politiske organet som står for den daglige politiske styringen i
kommunen. Formannskapet skal gjenspeile størrelsesforholdet
mellom partiene i kommunestyret. Kommunestyret kan
bestemme at formannskapet eller andre politiske organer kan
fatte vedtak på vegne av dem.

Følg oss på:
www.facebook.com/lillestrom.kommune.no/
www.lillestrom.kommune.no
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viktig for unge også

VALG 2019

Fritid og miljø!

Samtidig har kommunens ungdom noen
generelle ønsker:
- For øyeblikket virker det som om
mange ønsker seg både bedre og flere
fritidstilbud. Dette har lenge vært et
problem som vi håper å få gjort noe med
i samarbeid med de voksne politikerne,
forteller Dragland.
Hun påpeker også at miljø er veldig viktig
for sin generasjon:
- Vi prøver stadig å påvirke og overbevise
voksne om at dette må det gjøres noe med
nasjonalt, men også lokalt i områdene vi
bor i, sier hun.
Dragland opplever at voksne kan synes
det er vanskelig å snakke med ungdom,
men hun mener det er enklere enn de
fleste tror. Det viktigste er at de voksne
ønsker å prate med dem.
- Når vi ser at de engasjerer seg, vil vi
være åpne med dem, mener Dragland.

Ungdom til urnene

Kommende valg for Lillestrøm kommune står på
trappene. Neste generasjon er spent på hva som skjer
etter kommunevalget. U
 ngdomsordfører i Skedsmo, Idun
Jin D
 ragland, oppfordrer alle unge til å følge med.
- Det er spennende med tanke på hvor
store endringer det kommer til å bli. Det
blir større mangfold i kommunestyret,
noe jeg tror blir en fordel, sier Dragland.

Hva interesserer dem under 18?

Hva er viktig for ungdom i forbindelse
med det kommende valget? Med alle

de ulike interessene ungdom har, er det
vanskelig for ungdomsordføreren å peke
på noen få spesifikke saker.
- Selv tenker jeg at det er viktig å bli hørt
av de voksne, viktigheten av det kan aldri
understrekes nok. Det å bli tatt på alvor,
uansett sak, sier Ingun Jin Dragland.

Valgdeltakelsen i kommunen har vært
nær landsgjennomsnittet de siste 15
årene, men det er fortsatt mange som ikke
benytter seg av stemmeretten sin. Ingun
Jin Dragland mener de unge nå er av den
engasjerte sorten, og at det ikke skal bli et
problem å få dem til å stemme når de blir
gamle nok.
- Alt vi omgås hver dag er jo på en eller
måte en del av politikken, derfor er det lurt
av oss å være med å bestemme der vi kan.
Det er jo alltid noen unge som ikke synes
dette med politikk er så spennende, men
for min egen del tenker jeg det er viktig å
vite hvem som står for hva og hva vi kan
forvente av den nye kommunen, avslutter
Dragland . -Og stemmer man IKKE, kan
man heller ikke klage på resultatet. Vi har
tross alt muligheten til å gjøre en forskjell!
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John Harry Skoglund

Marianne Grimstad Hansen

DE TRE AVTROPPENDE
En ting er sikkert etter valget i Lillestrøm kommune. Det blir ny ordfører. Dagens ordførere
i Fet, Skedsmo og Sørum skal ikke fortsette med politikk inn i den nye kommunen.
Dermed vil Lillestrøm kommune sitte med en helt fersk ordfører etter valget.
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Marianne Grimstad Hansen,
er det heller ikke så viktig å
være siste bilde på veggen.
Hun reflekterer mer over et
samfunn i endring.
- Vi blir noe større. Noe
annerledes. Det vi har
sett i prosessen er at det
er
overraskende
store
kulturforskjeller i de tre
kommunene.
John Harry Skoglund, ordfører
i Fet, forklarer at han har stor
respekt for de innbyggerne
som mener dette er rart.
Samtidig er han klar på at
dette er det riktige valget å ta.
- Vi avslutter en æra, men
Lillestrøm kommune blir en
bedre kommune enn Fet, slår
han fast.

Hardt arbeid

Det å bygge en ny kommune
er hardt arbeid. “Ikke akkurat
en rettlinja prosess” er
ordene som Marianne bruker.
John Harry kaller prosessen
knallhard.
- Dette er nok den vanskeligste
og mest krevende oppgaven
man kan gjøre som ordfører.
Det har vært mye uenighet,
lange dager og netter, men vi
har klart brasene på en god
måte, sier Fet-ordføreren.
Ole Jacob innrømmet at
de ikke visste hvor stor og
omfattende prosessen var
med å bygge ny kommune.
Derfor var det viktig at man
brettet opp ermene og selv om
det var uenighet, så var den
konstruktiv.

Ole Jacob Flæten

Byggerne

De tre avtroppende ordførerne
har imidlertid hatt en sentral
rolle i å bygge den nye
kommunen. De blir også
historiske, som den siste
ordføreren i henholdsvis Fet,
Skedsmo og Sørum.
Ole Jacob Flæten, ordfører
i Skedsmo, forteller at han
ikke tenker så mye på at han

personlig vil være historisk,
men at det er viktig å avslutte
kommunen på en god måte.
- Det er noe som heter at man
skal levere fra seg bruket i
bedre skikk enn man fikk det.
For meg er det et privilegium å
ha fått være med på dette, sier
han.
For

ordfører

i

Sørum,

- Jeg er stolt av det vi har gjort,
sier han.
Det
er
noe
Marianne
sier seg enig i. Gjennom
sammenslåingen får man
gjort endringer på et halvt år,
som man ikke hadde klart på
10 år i vanlig drift, mener hun.
- Det har vært et pågangsmot
det bare er å ta av seg hatten
for.

Bærekraft

Lillestrøm kommune skal
ha et tjenestetilbud og en
service dagens kommuner
ikke hadde maktet å tilby.
Derfor er de tre ordførerne
klare på at en sammenslåing
var det eneste riktige. Ikke
bare kan man opprettholde
et godt tjenestetilbud, man
blir også en større og sterkere
næringsaktør. Noe som er
viktig for å tiltrekke seg gode
arbeidsplasser. Nå står de
også rustet til å være den
klimavennlige og innovative
kommunen man ønsker å
være.
- Det har vært viktig for oss.
Alt kan relateres til dem, sier
Marianne.
- Klima og miljø er uten tvil
noe Lillestrøm kommune skal
innfri. Det står vi godt rustet
til nå, legger John Harry til.

Slipper taket

Spørsmålet er, når man har
vært så involvert i byggingen,
hvordan blir det å gi fra
seg styringen når den nye
kommunen er oppe og går?
- Jeg kommer jo til å følge med,
men jeg har slått meg til ro med
at det er nye koster som skal
koste nå. Dette blir som siste
runden på en 10.000 meter, så
får vi se om jeg holder helt inn,
sier Ole Jacob.
- Byggingen har vært en
lang prosess og jeg har vært
gjennom en lang prosess
mentalt. Det kommer til å bli
et helt nytt liv for meg, som
har vært involvert i politikk
siden ungdommen, men jeg
gleder meg til å bruke tida på
andre ting, forteller Marianne.
- Jeg må innrømme at det
blir rart ikke å være med på
dette, når man har lagt så mye
energi i det. Vi har vært med
på en historisk reise. Jeg har
delte følelser rundt dette, men
det blir fint å få en mer normal
livsstil, avslutter John Harry.
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Tidenes første Lillestrømvalg
protest. Det må man ta på alvor. Velgerne
må ha en følelse av at valget betyr noe, at
noe står på spill, for å gidde stemme. Vi
kan jo håpe at sammenslåingen har noe å
si, men dette er slett ikke sikkert.
Marthinsen har gjort seg noen tanker om
hvordan valget kommer til å gå. Et av de
viktigste spørsmålene er i hvilken retning
Senterpartiet kommer til å gå. De rider på
en bølge nasjonalt, og lokalt vil de vinne
på at sentrum/periferi-konflikten er høyt
oppe på agendaen.
- Det blir interessant om Sp går for en rødgrønn allianse som i Fet og Skedsmo, eller
støtter Høyre slik de har gjort i Sørum,
framholder Marthinsen.

Vi tok en prat med statsviter, kommentator og valganalytiker Svein Tore
Marthinsen.
Det er et viktig valg vi nå står overfor.
De som får makten i Lillestrøm
kommune, vil få en unik mulighet til å
utforme den nye kommunen. Dermed
er det også viktig at innbyggerne går til
valgurnene 9. september.

Kan slå begge veier

Valgdeltakelsen i Fet, Skedsmo og Sørum
varierte mellom 56 og 61 prosent i 2015.
Den var lavest i Skedsmo og høyest i Fet.
Spørsmålet er om valg i en nyetablert
kommune vil gi utslag.
Valganalytiker Svein Tore Marthinsen
peker på at sammenslåingen kan slå
begge veier når det gjelder deltakelse.
- Velgerne vil kjenne færre av kandidatene
på partilistene i en sammenslått
kommune. Da kan de miste noe av
nærheten til lokalpolitikerne. Det kan slå
negativt ut. På den annen side vil flere
velgere, særlig i de små kommunene, nå
få flere partilister å velge mellom. Dette
kan slå positivt ut. For eksempel har KrF
slitt med å stille liste i Fet tidligere.
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Flere stemmer ved stortingsvalg

Stortingsvalg har en langt høyere
valgdeltakelse
enn
kommunevalg.
Marthinsen
tror
det
har
med
maktforholdet mellom kommune og stat
å gjøre. Folk oppfatter at makten ligger
sentralt, og at det derfor har mindre å
si hva man stemmer lokalt. Da glemmer
man ofte at det er lokalt de nære sakene
avgjøres, som skole og eldreomsorg.
I 2013 gjorde man i Nittedal et forsøk på å
flytte valget fram til juni for kun å fokusere
på lokale saker. Men valgdeltakelsen viste
at lokalvalg er avhengig av rikspolitisk
drahjelp.
- Deltakelsen ble langt lavere enn
vanlig med kun 46 prosent, forteller
valganalytikeren.
Å stemme er den fremste rettigheten vi
har som innbyggere, mener Marthinsen.
At folk møter opp i stemmelokalene, er
alle sitt ansvar.
- Å ikke stemme er et valg det også. En

Han trekker også fram KrF og Venstre som
nøkkelpartier for maktutfallet i Lillestrøm.
Begge har nylig tatt et valg i høyreorientert
retning nasjonalt, men lokalt utgjør de
en del av Aps maktgrunnlag i Skedsmo.
Vil sentrumspartienes høyreorientering
nasjonalt kunne gjøre det lettere for
Lillestrøm Høyre å bygge allianser til
sentrum, spør valganalytikeren.
Hverken ordføreren i Skedsmo, Sørum
eller Fet stiller til gjenvalg i høst. Det
betyr at det ikke vil bli snakk om noen
“ordførereffekter” ved valget.
- Parti og politikk trumfer personer ved
årets valg i Lillestrøm. Jeg synes det er
positivt at det er politikken som er det
viktigste, avslutter Marthinsen.

Slik forhåndsstemmer du

VALG 2019

Valgkort - hvem har stemme
rett?
Har du ikke fått valgkortet ditt innen 12. august og lurer på
om du har stemmerett, kan du ta kontakt med kommunen
din.
Du kan stemme uten valgkort, men du må ha med
legitimasjon.
Hvem har stemmerett?
• Du er norsk statsborger, over 18 år eller fyller 18 år i
valgåret, og er, eller har vært, registrert bosatt i Norge.
eller

Den 9. september kan du for første
gang stemme på representanter til
kommunestyret i Lillestrøm kommune
når Fet, Skedsmo og Sørum blir til
Lillestrøm kommune fra 1.1.2020.

Forhåndsstemmegivning
I ukene før valget kan du forhånds
stemme ved bestemte lokaler i fram
tidige Lillestrøm kommune. Ordinær
forhåndsstemmegivning foregår i
perioden 12. august til 6. september 2019
på følgende steder og tider:
FET RÅDHUS
12. – 31. august
Mandag-fredag
Lørdag 31.08.

08.00-15.30
10.00-14.00

2. - 6. september
Mandag-torsdag
Fredag 06.09.

08.00-20.00
08.00-15.30

SKEDSMO RÅDHUS
12. - 31. august
Mandag-fredag
Lørdag 31.08.

08.00-15.00
10.00-14.00

2. - 6. september
Mandag-torsdag
Fredag 06.09.

08.00-20.00
08.00-16.00

• Du er statsborger i andre nordiske land (Danmark,
Island, Finland og Sverige), over 18 år eller fyller 18 år
i valgåret og har vært registrert bosatt i Norge siden
seinest 30. juni 2019.
eller
• Du er øvrig utenlandsk statsborger, over 18 år eller fyller
18 år i valgåret og har vært registrert bosatt i Norge
sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.

HOVEDBIBLIOTEKET I STRØMMEN
12. - 17. august
Mandag
Tirsdag-fredag
Lørdag

11.00-19.00
11.00-15.00
11.00-15.00

19. august – 6. september
Mandag-torsdag
Fredag-lørdag

12.00-19.00
12.00-16.00

SØRUM RÅDHUS
12. – 31. august
Mandag-fredag
Lørdag 31. august

08.00-15.30
10.00-14.00

2. - 6. september
Mandag-torsdag
Fredag 06. september

08.00-20.00
08.00-15.30

FROGNER SKOLE OG KULTURSENTER
Torsdager
17.00-20.00
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Her kan du stemme 9. september?
Du som er bosatt i Fet, Skedsmo eller
Sørum pr. 30.06.19, er stemmeberettiget
ved kommunevalget i framtidige Lill
estrøm kommune.

•
•
•

Det er 22 valglokaler på valgdagen
Du kan stemme i hvilket som helst av
lokalene
Samtlige valglokaler har åpent fra
kl. 09.00-21.00

Valglokaler

Adresse

Volla skole

Nittedalsgata 59, Lillestrøm

Skedsmo rådhus

Jonas Lies gate 18, Lillestrøm

Vigernes skole

Vigernesgata 1, Lillestrøm

Sten-Tærud skole

Gjoleidveien 21, Skedsmokorset

Brånås skole

Brånåsveien 42, Skedsmokorset

Skedsmo samfunnshus

Furuveien 3, Skedsmokorset

Stav skole

Øvre Ryensvei 46, Skjetten

Gjellerås skole

Karisveien 18, Skjetten

Slorahallen

Fjellhammarveien 19, Strømmen

Asak skole

Branderudveien 91, Leirsund

Sørum skole

Bingenvegen 2-4, 1923 Sørum

Bingsfosshallen

Vendom 8, 1920 Sørumsand

Vesterskaun skole

Vilbergvegen 3, 2016 Frogner

Frogner skole og kultursenter

Trondheimsvegen 362, 2016 Frogner

Fjuk oppvekstsenter

Skåningsrudvegen 30, 1925 Blaker

Haugtun skole

Toreidvegen 19, 1925 Blaker

Garderåsen skole

Garderåsveien 202, 1900 Fetsund

Hovinhøgda skole

Garderveien 2, 1900 Fetsund

Roven grendehus

Gml. Rovenvei 141, 1900 Fetsund

Riddersand skole – Ridderhallen

Kirkeveien 139, 1900 Fetsund

Dalen skole

Kinnveien 56, 1903 Gan

Enebakkneset grendehus

Fetveien 2389, 1910 Enebakkneset

Dette må du vite
• Du har stemmerett i den kommunen du var folkeregistrert pr. 30. juni i 2019.
• På valgdagen må du stemme i den kommunen du var folkeregistrert pr. 30. juni i 2019.
• Du kan forhåndsstemme til og med 6. september i alle landets kommuner.

8

VALG 2019

Slik går du fram i Slik stemmer du
Kommunestyrevalget
valglokalet
Legitimasjon

Du må ha med legitimasjon for å kunne avlegge stemme.
Eksempler på legitimasjon er:
• Pass
• Førerkort
• Bankkort med bilde
Det er også mulig å benytte andre former for legitimasjon,
men minstekravet er at det må inneholde navn, fødselsdato og
bilde. Ta gjerne med deg valgkortet i tillegg.
Dette skjer når du kommer til valglokalet:
• Du blir henvist til et ledig avlukke
• Velg den stemmeseddelen du vil bruke
• Gjør eventuelt endringer på listen
• Brett stemmeseddelen med partinavnet inn, slik at feltet for
stempling kommer ut
• Gå til en valgmedarbeider og få et stempel på utsiden av
seddelen
• Du legger den stemplede stemmeseddelen i valgurnen

Brett stemmeseddel

Stemmeseddelen til kommunestyrevalget er rosa. Listene
består av kandidatene som stiller til valg. På enkelte
stemmesedler vil du se at de øverste kandidatenes navn står i
fet skrift. Dette er fordi partiene ved kommunestyrevalg kan gi
enkelte kandidater et «stemmetillegg».

Hvordan endrer du på stemmeseddelen?

Ønsker du å påvirke hvilke kandidater som blir valgt, kan du
gi en personstemme til de kandidatene du ønsker skal motta et
slikt personstemmetillegg. Det er opp til deg om du vil endre
på stemmeseddelen ved å gi personstemme.
Fremgangsmåten for å gi personstemmer er beskrevet på
stemmeseddelen.

Slik gir du personstemme
Ved kommunestyrevalget:
1) Sett kryss i ruten ved
navnet til kandidatene du vil
gi en personstemme. Du kan
gi personstemme til så mange
kandidater du vil.
2) Skriv kandidatnavn fra
andre partiet/grupper i et
eget felt på stemmeseddelen.
Hvor mange kandidatnavn
du kan føre opp står på
stemmeseddelen.
Vær oppmerksom på at
hvis du gir personstemme
til en kandidat fra et annet
parti/gruppe, vil en såkalt
listestemme bli overført til det
andre partiet/gruppen. Dette
kan påvirke fordelingen av
mandater i kommunestyret.
Ved fylkestingsvalget:
Sett et kryss i ruten ved
navnet til kandidatene du vil
gi en personstemme. Du kan
gi personstemme til så mange
kandidater du vil.

Bla om

Les partienes presentasjon av seg selv.
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De politiske partiene presenterer seg selv
Arbeiderpartiet
Sterkere fellesskap

Presentasjon av ordførerkandidat/førstekandidat:
Jørgen Vik er Lillestrøm Arbeiderpartis
ordførerkandidat. Med Jørgen får Lillestrøm en
engasjert, folkelig og raus ordfører som mener at
alle stedene i den nye kommunen er like viktige.
Jørgen har sittet i Skedsmo kommunestyre fra
2007, og siden 2011 har han vært gruppeleder og
formannskapsmedlem. Han er den første lederen da
Fet, Sørum og Skedsmo sammen etablerte Lillestrøm
Arbeiderparti. Jørgen vokste opp på Skjetten, bor i
Lillestrøm, er gift og har tre barn. Han er utdannet teolog og har arbeidet som prest
i Skedsmo. I dag jobber han med organisasjons- og lederutvikling på Institutt for
energiteknikk på Kjeller.

Partiets viktigste saker de neste fire årene:
Kjære velger!
En god oppvekst varer livet ut
Barna er framtiden vår. I barnehagene
skal de oppleve trygghet og mestring
i lek og læring. Skolene våre skal gi
elevene kunnskap og tro på seg selv.
Alle barn og unge i Lillestrøm kommune
skal ha muligheten til å lykkes i livet.
Vi vil styrke den offentlige fellesskolen,
innføre gratis SFO for førsteklassingene,
to barnehageopptak i året og barne
hageplass i nærmiljøet.
Trygghet for alle, hjelp når du trenger
det
Vi lever lenger enn tidligere. Folk skal
kunne bo i sitt eget hjem og ta vare på
seg selv gjennom støtte og forebygging,
hverdagsrehabilitering og økt bruk av
smarte, teknologiske løsninger. Eldre
skal få hjelp til å mestre egen hverdag, og
være trygge på at kommunen har tilbud
om omsorgsboliger og sykehjemsplasser
når man trenger det. Der skal det serveres
kortreist, god og næringsrik mat.
En grønn kommune for framtiden
Vi skal ha renere luft, mindre støy og verne
om matjord, natur og dyreliv. God klima-

og miljøpolitikk krever at kommunen,
innbyggerne,
forskningsinstitusjoner
og nærings
livet samarbeider godt.
Lillestrøm kommune skal vise vei.
Stedet vi bor på
Både byen og de forskjellige tettstedene
skal videreutvikle egen identitet basert
på sin særegne historie. Sammen med
frivillige organisasjoner skal vi styrke
lokal tilhørighet, engasjement, trivsel og
positive nærmiljøer i hele kommunen. Vi
skal drive aktiv by- og tettstedsutvikling,
og sikre et levende regionsentrum med
handel, service, gode bomiljøer, kultur
og næringsliv.
Et innovativt og seriøst arbeids- og
næringsliv
Arbeiderpartiet er garantist for et seriøst
og anstendig arbeidsliv. Vi stiller krav om
skikkelige arbeidsvilkår, lærlingplasser
og hele, faste stillinger både som
arbeidsgiver og til de som leverer
tjenester til kommunen. Vi vil ha et
forutsigbart og framtidsrettet samarbeid
mellom kommune og næringsliv for å
fremme et mangfold av gode bedrifter og
arbeidsplasser i kommunen.

Hvorfor skal innbyggerne i Lillestrøm kommune
stemme på Arbeiderpartiet?
En stemme til Arbeiderpartiet er en
stemme til sterkere fellesskap som gir
trygghet og like muligheter for alle. Vi
vil satse i hele kommunen. Vi skal være
en kommune som lytter til innbyggerne,
forstår deres behov og offensivt møter
morgendagens utfordringer. Samfunnet
vårt skal være rettferdig. Eldreomsorgen
skal være best mulig, ikke billigst mulig.
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Vi skal ha en god skole for alle barn, og
gratisprinsippet for trening skal innføres i
hele kommunen. Sammen med næringsliv
og frivillige skal vi satse på menneske- og
klimavennlige lokalsamfunn. De beste
løsningene finner vi sammen. Les mer
i vårt valgprogram på www.lillestrom.
arbeiderpartiet.no

Valglistens navn: Arbeiderpartiet
Kandidatnr.
1		
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42		
43		
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Navn
Jørgen Vik
Heidi Westbye Nyhus
Yngve Lofthus Teigen
Bente Skulstad
Erik Berg Olsen
Runa Kristine Fiske
Ulf Erik Bakke
Pia Janicke Korsnes
Rune Moen
Laila Durrani
Emil Johan Stenhaug
Monica Nymoen
Kjell Arne Hagen
Tone Prestegaard Eriksen
Inge Husvik Ulekleiv
Nordis Vik Olausson
Tore Asbjørn Kampen
Anne-Marie Lervik
Odd Harald Sørensen
Nina Maksimovic
Bjørnar Sølvik-Jensen
Anne-Merete Huse
Kaveh Abdali
Grethe Jorunn Holterhuset
Mohammed Manzoor Malik
Gro Beate Bareksten Ekseth
Håkon Hjemly
Liv Andreassen
Perica Maksimovic
Berit Berntsen Rudi
Thomas Skullerud
Tove Steen
Audun Fiskvik
Anne Birgit Kalvik
Raymond Andre Arnardo Haase
Inger Karin Johannessen
Fahim Naeem
Anne-Britt Weum
Fredrik Ravlo Torblå
Mariam Naeem
John Olav Fjeld
Marit Bjørkelid
Erik Fjeldstad Næss
Linda Blankson
Ole-Ragnar Tandberg
Anam Naeem
Ali Akhtar
Ruth Anjum Siraj Nilssen
Sigmund Valberg
Iselin Agnet Rud-Goksøyr
Hallgeir Elstad
Teresa W Breivik
Steinar Hynne
Unni Bjerregaard Moe
Arshad Sultan
Elisabeth L. Mosserud Sæther
Kjell Omar Rud
Stine Røseth Kleven
Aage Jacobsen
Hilde Kristin Aasen
Tore Wollum
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Presentasjon
De politiske
av de politiske
partiene
partiene
presenterer
i Lillestrøm
seg selv
kommune
Demokratene
Presentasjon av førstekandidat:
Listetopp er Christen Krogvig. Christen Krogvig født
og oppvokst i Lillestrøm, og han er utdannet økonom.
Annen kandidat er Hege Hjelvin. Hun er skilt, har 4
barn og hun har bodd siste 15 årene i Skedsmo.
Hun er oppvokst litt rundt omkring i Norge og
utlandet.
Hun jobber innenfor økonomi og har vært yrkesaktiv
siden 18 års alderen.

Partiets viktigste saker de neste fire årene:
Makta til folket, stopp i bosetting av
flyktninger og nei til bommer.
I Norge er det sjelden at innbyggerne
spørres om noe som helst. Når de først
blir spurt, velger politikerne ofte å
ikke respektere folkets beslutning.
Innbyggerne i Skedsmo, Fet og Sørum
stemte nei til kommunesammenslåingen.
Men politikerne på Stortinget (dvs. Høyre,
FrP og Venstre) valgte å ikke respektere
folkets nei. Demokratene vil arbeide for at
innbyggerne overtar makten både i
de enkelte kommuner og på riksnivå.
Vi ønsker å opprette en portal der
innbyggerne kan gå inn og stemme
over
saker
som
kommunestyret
normalt behandler, og som er egnet for
folkeavstemning. Men det forutsettes at
minst 500 innbyggere har valgt å avgi
stemme.
Demokratene ønsker å beholde legevakten
på Sørumsand, redusere eiendoms
skatten, redusere boligbyggingen og
bedre fremkommeligheten på veiene.
Demokratene vil ikke bygge et nytt
Romsås der Kjeller flyplass ligger i dag.
Demokratene vil i stedet videreføre
Kjeller som småflyplass og bruke
arealene rundt flystripen til jordbruk
og rekreasjonsområde for byens
befolkning. Det er behov for grønne
lunger i Lillestrøm, og det er behov for
en småflyplass nær Oslo.

Valglistens navn: Demokratene
Kandidatnr.
1
2
3
4
5
6
7
8

Navn
Christen Krogvig
Hege Kristine Hjelvin
Inge Merete Høines
Geir Broholt
Tommy Hammerstrøm
Tom Arnstein Findahl
Gangadai Simonsen
Laila Olsen Rasmussen

Demokratene vil ha bommer langs
landets grenser, men ikke inne i landet.
På riksnivå vil partiet trekke Norge ut av
EØS og Schengen, innføre grensekontroll
og fjerne alle bommene på norske veier.
Mottak av flyktninger har kostet
kommunene på Nedre Romerike enormt.
Det kan nevnes at i budsjettet for 2019
er det satt av over 50 millioner kroner
til flyktningeavdelingen i Skedsmo
kommunes budsjett. Skedsmo kommune
skal i 2019 kreve inn nesten 80 millioner
kroner i eiendomsskatt. Demokratene vil
stoppe mottak av flyktninger og redusere
eiendomsskatten. Demokratene vil også
stemme mot et hvert forslag om å sette
opp bommer i Lillestrøm kommune.
I Skedsmo kommune er det flere ansatte,
blant annet ordføreren og rådmannen,
som tjener mer enn en million kroner pr.
år. Demokratene mener dette lønnsnivået
er for høyt, og vi vil arbeide for å redusere
lønningene til de best betalte politikerne
og byråkratene i kommunen.
Dersom partiet får gjennomslag for å
spørre folket om disse og andre spørsmål,
vil imidlertid partiet rette seg etter de
rådene som folket gir.
De som vil vite mer om Demokratene
bør besøke vår hjemmeside på www.
demokratene.no

Hvorfor skal innbyggerne i Lillestrøm kommune
stemme på Demokratene?
Innbyggerne bør stemme på Demokratene
dersom de ønsker at partiet skal få
gjennomslag for sin politikk.
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De politiske partiene presenterer seg selv
Folkets
miljøpartiet
Røst de
By grønne
og Bygdeliste
Lokaldemokrati i fokus

Presentasjon av ordførerkandidat/førstekandidat:
Presentasjon av ordførerkandidat/førstekandidat:
Ordførerkandidat for Lillestrøm MDG er Eline
Tore Berg er førstekandidaten til Folkets Røst.
Stangeland, 42 år og bosatt ved Sørumsand.
Tore overtok som leder av partiet for 4 år siden
Eline kommer opprinnelig fra Lillestrøm og er
etter tidligere leder Bjørn Ødegaard, og han har
utdannet Sosialantropolog. I inneværende periode
sittet i kommunestyret og formannskapet i denne
har Eline sittet i Kommunestyret og Miljø og
valgperioden. Han er gift og bor på Strømmen.
Samfunnsutviklingsuvalget i Sørum. Politisk har hun
Tore
ermest
utdannet
siviløkonom og har
hatt mange
jobbet
med arealplansaker,
herunder
særlig vern
lederjobber
sistogsom
finansdirektør
i
av raviner ogi næringslivet,
matjord, klimaenergiplan
og skole.
Oslo
Sporveier.
Hjertesaker er naturvern, klima, friluftsliv, folkehelse
og
barn
og
unge.
Hovedmotivasjonen
drive
medtil
politikk
er å bidra til at også
Tore mener det er viktig at Folkets Røst for
ikkeå er
bundet
en landsdekkende
framtidas
barn
i
Lillestrøm
skal
ha
tilgang
til
ren
luft
og
naturopplevelser.
Eline er
organisasjon, men står fritt til å arbeide for de sakene som er viktig for innbyggerne
gift
og
har
tre
barn.
i kommunen. Han har spesielt fokus på sakene lokaldemokrati, eldreomsorg,
boligbygging og trafikkforhold.

Partiets viktigste saker de neste fire årene:
Fokus på lokaldemokrati. Vi mener
at lokalpolitikerne må lytte til hva folk
mener. Vi er valgt for å representere
befolkningen i kommunen. For å
sikre et bedre lokaldemokrati i den
nye kommunen, foreslår vi at det skal
etableres lokale politiske utvalg som
uttaler seg om lokale saker før de besluttes
i kommunestyret.
Omsorgstjenester. Vi mener at god om
sorg er kommunens viktigste oppgave. Det
må blant annet sikres tilstrekkelig lokal
kapasitet for sykehjem og omsorgsboliger,
og det må være et tilstrekkelig antall
ansatte med tilfredsstillende kompetanse.
Pleietrengende må ikke bli boende så
lenge hjemme at de pårørende slites ut.
Bomiljø. Vi mener at gode bomiljøer må
sikres og utvikles. Det er helt feil å rasere
boligområder og grøntarealer for å bygge
blokker. Bomiljøene skal skånes for
gjennomgangstrafikk, og det skal være
lokale barnehager, skoler og sykehjem/
omsorgsboliger. Vi mener kommunen
skal legge forholdene til rette for å bygge
flere eneboliger, rekkehus og lavblokker.

Bevare lokale skoler. Skolene er selve
fundamentet i lokalmiljøene. Lokale
skoler fører til trygge og oversiktige
forhold.
Samferdsel - Bompenger. Vi sier NEI til
økte bompenger - nok er nok! Det blir helt
feil at folk på Romerike skal betale høye
beløp i bompenger når pengene brukes til
T-bane til Fornebu og ny E-18 til Asker.
Vi mener det er feil å beslutte store
utbyggingsprosjekter uten at til
freds
stillende trafikkforhold er sikret. Bygging
av høye blokker må stoppes inntil planer
for trafikkavviklingen er på pass. Veiene
rundt Lillestrøm by må få økt kapasitet,
trafikkproblemene på Skedsmokorset må
løses og det må bygges ny Nordbyvei for å
avlaste trafikken over Skjetten.
Eiendomsskatt. Vi mener at eiendoms
skatten skal avvikles. Regnskapene for
alle år etter at skatten ble innført, viser
at kommunen hadde klart seg godt uten
eiendomsskatt. Det er grunn til å merke
seg at nabokommunene Lørenskog,
Rælingen og Ullensaker klarer seg uten
eiendomsskatt på boliger.

Hvorfor skal innbyggerne i Lillestrøm kommune
stemme på Folkets Røst By og Bygdeliste?
Folkets Røst er det eneste partiet som er
politisk uavhengig. Vi lytter til de som
bor i kommunen og respekterer deres
meninger. Vi er ikke bundet opp i føringer
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som kommer fra sentralt hold og er sterkt
opptatt av at det skal være kommunalt
selvstyre.

Valglistens navn: Folkets Røst By og Bygdeliste
Kandidatnr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Navn
Tore Berg
Arild Amundsen
Elin Fredrikke Garcia
Frida Ødegaard Aas
Pål Kristiansen
Lena Kjøhl
Henrik Syvertsen
Hanne Guro Garder
Jan Mathisen
Gunnar Harald Bergedal
Britt Johansen
Sigbjørn Stalleland
Anne-Lise Brubakk Amundsen
Manoucher Ghassemi
Renate Amundsen Ellingsen
Arne Westvang
Inger Bergedal
Egil Finckenhagen Folden
Vibeke Alnes
Brede Andreassen
Karin Seljetun Ruud
Reidar Mo
Ingrid Fjelldal
Trond Vegar Hauge
Wenche Slydal
Jan Willy Mannerud
Jorunn Lilleby
Terje Martinsen
Viggo Thoresen
Berit Helene Lekvold
Ingrid Njølstad
Aase Mannerud
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miljøpartiet
de grønne
Fremskrittspartiet
En enklere hverdag

Presentasjon av ordførerkandidat/førstekandidat:
Anette Elseth er varaordfører og bor i Sørum med
Ordførerkandidat
MDG
er Eline som
to
barn på 11 og 13for
år,Lillestrøm
en hund og
en samboer
Stangeland,
kommer
fra Fet.
42 årI Skedsmo
og bosatthar
vedjeg
Sørumsand.
jobbet som
Eline kommer
Lillestrøm
og ervært
politi
siden jegopprinnelig
var student fra
i 1999
og har bl.a.
utdannet Sosialantropolog.
hundefører
i 13 år i operativ Itjeneste.
inneværende
Så ikke
periode
bare er
harganske
jeg
Eline sittet
godti kjent
Kommunestyret
i Lillestrømog
kommunes
Miljø og kriker og
Samfunnsutviklingsuvalget
i Sørum. Politisk har hun
kroker,
men også i «bakgårdene».
jobbet mest med arealplansaker, herunder særlig vern
av raviner
og matjord,
og energiplan
ogå skole.
Jeg
er opptatt
av frihet klimaog rettferdighet,
evner
se
Hjertesaker
forskjell
på rett
er naturvern,
og galt, forstår
klima,
at friluftsliv,
skattebetalernes
folkehelse
og barnmå
og brukes
unge. Hovedmotivasjonen
å drive skal
med være
politikk
er åfolk
bidra
tilog
at ikke
også
penger
fornuftig, og menerfor
politikere
til for
flest
framtidas barn i Lillestrøm skal ha tilgang til ren luft og naturopplevelser. Eline er
motsatt.
gift og har tre barn.

Partiets viktigste saker de neste fire årene:
Omsorgen for eldre og syke er svært viktig
for FrP. Alle skal behandles med verdighet
og gjøre egne valg i livet. Derfor er
valgfrihet så viktig: valg av hjemmehjelp,
valg av mat på sykehjem, når man skal
stå opp og legge seg - kort sagt å kunne
mestre og få bestemme over egne liv.
Derfor kjemper vi også for brukerstyrt
personlig assistent (BPA) slik at syke
får leve fullverdige liv. FrP vil beholde
dagsentrene for psykisk syke, legevakten
på Sørumsand og jobbe for å bedre
rusforebyggingen og ettervernet med
bedre boligsituasjon og arbeidstrening.
FrP forventer en effektiv kommune
når kommunene nå slåes sammen. Vi
vil redusere eiendomsskatten og helst
fjerne den, og vi vil bidra til at andre
kommunale avgifter holdes lavest mulig,

Det er god velferd i at folk får beholde mer
av egne penger.
Vi må ha en infrastruktur i Lillestrøm
kommune som både styrker kollektive
transportløsninger og som legger til
rette for bilistene. Gode og rimelige
innfartsparkeringer og hyppigere av
gang
er er viktige bidrag. Bilistene er
vanlige innbyggere som trenger bil i
hverdagen, og det må vi legge til rette
for. Infrastruktur er et fellesskapsansvar.
Lillestrøm FrP vil stemme imot alle forslag
om bompenger.
I en kommune med mange ikke-vestlige
innvandrere er integrering særdeles
viktig. Vi ønsker en kommune hvor alle
er med i fellesskapet, og vi vil forebygge
ghettoer eller parallelle samfunn. Derfor
vil vi stoppe bosettingen i perioden.

Valglistens navn: Fremskrittspartiet
Kandidatnr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Navn
Anette Elseth
Ronny Røste
Jan Erik Berg
Brede Rørhus
Anita Borgvang
Arild Mossing
Glenn Røed
Øivind Slora
Victoria Stein
Torbjørn Weisæth
Christian Svensen
Kari Wahl
Jon Lima
Rune Paulsen
Frank Finstad
Geir Linnerud
Terje Aas
Dmitry Zupanets
Hans-Morten Vardøy
Henrik Nøkleby Hjellup
Line Marita Amundsen Volle
Johny Andre Bertheau
Børge Nygård
Knut Arne Johnsen
Arben Kllogjeri
Astrid Fjeldstad

Hvorfor skal innbyggerne i Lillestrøm kommune
stemme på Fremskrittspartiet?
Lillestrøm FrP vil bidra til å skape en
enklere hverdag for folk flest, med større
frihet til å gjøre egne valg. Innbyggerne
skal tas på alvor, og møte en JA-kommune
som har et positivt utgangspunkt, som
ser etter muligheter og som er der for å
hjelpe. FrP har troen på at den enkelte
innbygger vet best selv hva som passer
for seg og sin familie.
Lillestrøm FrP er opptatt av at hele
kommunen skal med. Det skal være
mulighet for vekst og utvikling også ute
i grendene, ikke bare rundt Lillestrøm

stasjon. Tjenester skal så langt mulig
ligge i nærhet til der folk bor og oppholder
seg.
Lillestrøm kommune skal være en
pådriver for å ta i bruk ny teknologi
og legge til rette for innovasjon.
Næringslivet skal gis gode rammevilkår
og oppleve kommunen som en god
samarbeidspartner.
Det skal være trygt å bo i Lillestrøm
- nulltoleranse for mobbing, styrket
innsats for elever med utfordringer, en
god eldreomsorg med forebyggende tiltak
og en målrettet integreringspolitikk.
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miljøpartiet de grønne
Helsepartiet
Verdighet, omsorg, respekt

Presentasjon av ordførerkandidat/førstekandidat:
Presentasjon av ordførerkandidat/førstekandidat:
Ordførerkandidat for Lillestrøm MDG er Eline
Lena Haugsnes (41) er Helsepartiets ordførerkandidat i
Stangeland, 42 år og bosatt ved Sørumsand.
Lillestrøm. Hun er oppvokst i Narvik i Nordland, men
Eline kommer opprinnelig fra Lillestrøm og er
nå bosatt i Strømmen med mann og to barn. Lena er
utdannet Sosialantropolog. I inneværende periode
utdannet innen samfunnsøkonomi og medisin, og
har Eline sittet i Kommunestyret og Miljø og
jobber som kunderådgiver innen helseforsikringer.
Samfunnsutviklingsuvalget i Sørum. Politisk har hun
Hun har en velutviklet, sterk rettferdighetssans og
jobbet mest med arealplansaker, herunder særlig vern
et brennende engasjement for barn, eldre, dyr og
av raviner og matjord, klima- og energiplan og skole.
miljø. Videre er hun uredd, frittalende og klar til å
Hjertesaker er naturvern, klima, friluftsliv, folkehelse
kjempe for at Lillestrøm skal bli en foregangskommune med landets beste helseog barn og unge. Hovedmotivasjonen for å drive med politikk er å bidra til at også
og omsorgstilbud; forebygging for unge, voksne og eldre samt behandling og
framtidas barn i Lillestrøm skal ha tilgang til ren luft og naturopplevelser. Eline er
rehabilitering til syke – uavhengig av alder, inntekt og hvor i kommunen man bor.
gift og har tre barn.

Partiets viktigste saker de neste fire årene:
Kvaliteten på ditt liv og din helse den viktigste forutsetningen for din
livsglede
Helsepartiet mener at kommunens
hovedoppgave er å ivareta innbyggernes
liv og helse. Lillestrøm har mange på
rørende, pasienter og helseansatte som
betaler prisen for dagens profittbaserte
økonomistyre, med for dårlig kapasitet
både innen forebygging, behandling og
rehabilitering. Det er knapphet på fastleger
og fysioterapeuter, mangelfullt tilbud
i eldreomsorg, rusomsorg og psykisk
helsevern. Politikk er prioriteringer og
skatteseddelen skal være vår offentlige
helseforsikring. Helsepartiets mål er
å tilrettelegge for best mulig helse for
enkeltmennesket, fordi det gir bedre
livskvalitet, sterkere befolkning og færre
helse- og trygdeutgifter for kommunen.
Investeringer i innbyggernes liv og helse
gir også økonomisk avkastning.
Et godt tilbud til alle – uavhengig av
alder, inntekt og bosted
Vi vil satse på fagsterke, tverrfaglige team
i barnehager og skoler, slik at barn og
unge med alle typer utfordringer får riktig
hjelp så tidlig som mulig og en bedre
sjanse i livet. Kommunen må ta større
ansvar for å hjelpe de som faller utenfor
arbeidslivet tilbake til jobb, og ungdom
som sliter i teoretiske fag må få en bedre
mulighet for praktisk opplæring innen

yrkesfag. Eldre som ønsker det må få
komme på sykehjem. Rusmisbrukere skal
få riktig behandling og ettervern. Ahus
må ha nok plass, personell og nødvendige
tilbud når vi trenger det. Innbyggerne
i Lillestrøm står nå 6-12 måneder i kø
for nødvendig medisinsk behandling,
og 1 år på venteliste for tilgang på
varmtvannsbasseng for kronisk syke.
Dette vil vi gjøre noe med - ved å tilpasse
kapasiteten på helsetjenestene etter
etterspørselen.
Respekt for mennesket og naturen
Jordas helse er vår helse. For at
mennesket skal kunne leve et godt liv, er
det avgjørende å ta godt vare på miljøet
og naturen rundt oss. Helsepolitikk er
også miljøvern, ambisiøse klimamål og
investering i bærekraftige løsninger.
Helse er mer enn psykiatri, tenner og
eldreomsorg.
Selv om liv og helse er vår hovedsak, har
Helsepartiet politikk også for de fleste
andre samfunnsområder. Alt rundt oss
har innvirkning på vår helse – fysisk eller
psykisk. Eksempler på dette er landbruk,
miljøvern, politi, krisesentre, utdanning,
kultur, integrering, dyrevelferd og ledel
ses/driftsmodellen for offentlig tjenester
– herunder også behovet for et helt annet
NAV.

Hvorfor skal innbyggerne i Lillestrøm kommune
stemme på Helsepartiet?
Helsepartiet står for vern av de mest
grunnleggende menneskerettighetene.
Vi jobber for en demokratisk, menneske
vennlig, miljøvennlig og fremtidsrettet
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politikk på alle samfunnsområder.
Dersom liv, helse og miljø er viktigst også
for deg, gi Helsepartiet din stemme i år.

Valglistens navn: Helsepartiet
Kandidatnr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Navn
Lena Haugsnes
Cecilie Lobbestael
Lise Katrine Askvik
Espen Fosshaug
Hege Holstad
Lene Ødeby
Erik Jasper Alexandersen
Ågot Kristoffersen
Helén Antonsen
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miljøpartiet
de grønne
Høyre
Presentasjon
Presentasjon av
av ordførerkandidat/førstekandidat:
ordførerkandidat/førstekandidat:
Kjartan Berland er Høyres ordførerkandidat i
Ordførerkandidat
for Lillestrøm MDG er Eline
Lillestrøm kommune.
Stangeland,
42
år
og
bosatt
ved
Kjartan er 46 år gammel,
gift
ogSørumsand.
bosatt på Brånåsen
Eline
kommer opprinnelig
Lillestrøm
er
på
Skedsmokorset.
Han er ifra
dag
leder for og
Høyres
utdannet
Sosialantropolog.
I
inneværende
periode
kommunestyregruppe i Skedsmo, en rolle han har
har
Kommunestyret
Miljø ogpå Voss
hattEline
sidensittet
2007.i Kjartan
er født ogogoppvokst
Samfunnsutviklingsuvalget
i Sørum.
Politisk
har hun
og
ble tidlig politisk engasjert.
Han har
lang erfaring
jobbet
mest
med
arealplansaker,
herunder
særlig
vern
som kommune- og fylkespolitiker, og har også møtt
på
av
raviner
og
matjord,
klimaog
energiplan
og
skole.
Stortinget som vararepresentant.
naturvern,
klima,
friluftsliv, folkehelse
IHjertesaker
det sivile ererKjartan
fagsjef
i bransjeforeningen
og barn ogNorge.
unge.Foruten
Hovedmotivasjonen
for å drive
med
politikk
å bidra til
Drivkraft
politisk engasjement
har
Kjartan
storer
interesse
forat også
framtidas
barn
i
Lillestrøm
skal
ha
tilgang
til
ren
luft
og
naturopplevelser.
Eline er
idrett og fotball spesielt, med blant annet flere år som styremedlem i Norges
gift
og
har
tre
barn.
Fotballforbund.

Partiets viktigste saker de neste fire årene:
Kvalitet og valgfrihet i omsorgen
Høyre vil ha fritt brukervalg, og vi
vil utvide kapasiteten for heldøgns
omsorgsplasser slik at alle de som har
behov for, det skal få tilbud om plass.
Sentralkjøkkenet i dagens Skedsmo
skal utvikles slik at dette kan bli det nye
sentralkjøkkenet med god matleveranse
til eldre i hele kommunen. For de som
er beboer på institusjon, vil vi innføre
et tilbud om minst 1 times aktivitet hver
dag.

Grønn transport og bedre veier
Høyre vil ha en satsing på kollektiv,
sykkel og gange samtidig som vi får
lagt om gatesystemet i byen med ringvei
og enveiskjøringer, slik at vi får mer
effektiv og miljøvennlig trafikkavvikling.
Hovedveisystemet i kommunen med
Skedsmokorset og Skjetten samt hoved
veiene rundt Lillestrøm by, må utvides
for økt kapasitet. Ny Glommakryssing
med Fetsundbro må bygges så snart som
mulig.

Kunnskap og mestring i skolen
Alle elever skal ha like muligheter,
uavhengig av om de er jente eller gutt,
uansett hvor de er født eller hvilke jobber
foreldrene deres har. Høyre vil sikre
nødvendige ressurser til skolen slik at
våre dyktige lærere får mulighet til å
hjelpe elevene. Alle elever i Lillestrømskolen skal kunne lese, skrive og regne
utfra nasjonale minstestandarder i
skolen. Vi må hjelpe elever som blir
hengende etter og alltid prioritere det
viktigste først – kunnskap og mestring
i skolen. Vi skal ha nulltoleranse mot
mobbing. I barnehagene skal vi ha et
videreutdanningsløp for våre ansatte slik
at vi sikrer gode faglige ressurser.

Attraktive og inkluderende
lokalsamfunn
Høyre vil at Lillestrøm kommune skal
håndtere fremtidig befolkningsvekst
med å bygge opp under god byutvikling
samtidig som vi får til en god
tettstedutvikling. Høyre vil ha en jakommune som sier ja til gründere, ja
til nye jobber og ja til utvikling. Vi vil
avvikle eiendomsskatten. Høyre vil ha
en kommune som satser på utvikling av
byen Lillestrøm samtidig som vi sikrer
tettstedutvikling i hele kommunen.
Kultur og frivillighet sammen med vårt
lokale næringsliv, er viktige bærebjelker i
utviklingen av vår nye kommune.

Hvorfor skal innbyggerne i Lillestrøm kommune
stemme på Høyre?
Høyre ser muligheter i nye Lillestrøm
kommune. Når Skedsmo, Fet og Sørum
blir til Lillestrøm kommune, så er Høyres
utgangspunkt at vi skal videreføre det
beste fra dagens tre kommuner samtidig

Valglistens navn: Høyre
Kandidatnr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Navn
Kjartan Berland
Henriette Elise Hall
Cecilie Hunvik
Bjørn Arne Tronier
Derya Cinar
Roy Thomas Merli
Hanne Beate Nerdrum
Jan Petter Myrvold
Thomas Langholen
Trine Wollum
Anniken Johannessen Nordheim
Glenn Due-Sørensen
Anne Opheim
Juliane Skare
Helge Leander Braathen Jensen
Gina Haugland
Tor-Arne Lie Jensen
Peter Andre Haaland
Trude Langtangen Rekdal
Knut Øivind Bråthe Alfarrustad
Peter B. Straumann
Hallstein Flesland
Elin Kirkeby Granlund
Anne-Lise Hjelm
Sebastian Eliassen Eike
Kirsti M Garpe
Azad Ghadani
Bjørn Olav Haram Knutsen
Morten Duesund
Bente Moen Torgersen
Sagar Singh Thind
Håvard Jernskau
Jorunn Kari T Nørstenes
Sigvald Refsum
Line Mortensen Sønsteby
Bo Christian V Pedersen
Atle Løken Edvardsen
Christopher Honningsvåg
Camilla Takle Johnsen
Dagfinn Eriksen Arteid
Guro Myklestul
Arne Thorud
Erik Mortensen Sønsteby
Finn-Eirik Eilertsen
Dag Ivar Winding-Sørensen
Odne Dalby Holm
Nils Petter Bryde
Nicolai Jakhelln
Lars Skogvold
Per Skjefstad
Tor Nakstad
Åse Margrete Kjustad Eriksson
Stig Falk-Birkeland

som vi vil forbedre og videreutvikle
kommunen med nye ideer og bedre
løsninger. Vi skal gjøre Lillestrøm
kommune til et enda bedre sted å bo og
leve i.

15

VALG 2019

De politiske partiene presenterer seg selv

XXX | LILLESTRØM KOMMUNE

miljøpartiet
de grø (Krf)nne
Kristelig
Folkeparti
Presentasjon
Presentasjon av
av ordførerkandidat/førstekandidat:
ordførerkandidat/førstekandidat:
Lisbeth Gamre Skulstad er KrFs førstekandidat. Hun
Ordførerkandidat
for Lillestrøm
MDG er kommune.
Eline
jobber som spesialpedagog
i Lørenskog
Stangeland,
42
år
og
bosatt
ved
Sørumsand.
Lisbeth brenner for at alle barn skal bli sett og ha
Eline
kommer
opprinnelig
Lillestrøm
er At
en
trygg
oppvekst,
også defra
med
spesielleog
behov.
utdannet
Sosialantropolog.
I
inneværende
periode
eldre skal få en verdig alderdom, og at vi skal ha et
har
Eline med
sittetplass
i Kommunestyret
og Miljø og
samfunn
til alle.
Samfunnsutviklingsuvalget
Sørum. Politisk og
harhar
hun
Lisbeth
har bred erfaring fra ilokalpolitikken,
jobbet
mest
med
arealplansaker,
herunder
særlig
vern
sittet i kommunestyret i Skedsmo siden 2010. Hun
av
matjord, klimaenergiplan
og skole.
varraviner
leder avoghovedutvalget
forog
utdanning
i forrige
Hjertesaker er naturvern,
klima,
friluftsliv,
folkehelse
kommunestyreperiode.
Hun
har fått
gjennomslag
for
og barnting.
og unge.
Hovedmotivasjonen
for å drive
politikk
er -åspesielt
bidra tili at
også
mange
Kvalitetsheving
av barnehager,
fleremed
lærere
i skolen
1-4,
og
framtidas
barn
i
Lillestrøm
skal
ha
tilgang
til
ren
luft
og
naturopplevelser.
Eline
er
vært med på å sikre driftstilskudd til frivillige organisasjoner.
gift og har tre barn.

Partiets viktigste saker de neste fire årene:
Med over 87.000 innbyggere blir
Lillestrøm Norges niende største kom
mune. Lillestrøm KrF ønsker at alle
fortsatt skal oppleve nærhet til viktige
kommunale tjenester og til trygge, lokale
fellesskap. Det er særlig fire store saker
KrF vil prioritere i den nye storkommunen.
En trygg og verdig alderdom. Krf
vil øke antall sykehjemsplasser og
omsorgsboliger. Tjenestene skal bygge på
tillit til og myndiggjøring av hver enkelt
bruker. KrF vil også invitere alle parter til
felles innsats for å bekjempe ensomhet
blant eldre.
Gode helsetjenester til alle innbyggere
– uansett hvor i kommunen man
bor. Krf vil styrke bemanningen ved
dagens helsestasjoner. KrF vil ha en
legevaktfunksjon på Sørumsand, mer
ressurser til psykisk helse, flere helse
sykepleiere og tidlig innsats mot vold og
overgrep i nære relasjoner.

Klima og miljø er en viktig kampsak
for KrF. Klimakrisen vi står overfor
er vår tids største utfordring, og vi vil
at Lillestrøm skal være med på å løse
klimautfordringene. Vi vil satse på gangog sykkelvei, kollektivtransport, sikre
folks nærhet til naturen og grøntområder
og etablere et klimarådgivningskontor i
Lillestrøm kommune.
En trygg oppvekst for alle barn er
viktig. KrF vil sikre at alle barn blir
sett, vi vil ha flere lærere og pedagoger.
KrF vil arbeide for at mobbing i skolen
må bekjempes. Derfor ønsker KrF å
etablere et eget mobbeombud i Lillestrøm
kommune. Vi ønsker også å ha redusert
SFO-betaling for lavinntektsfamilier og
søskenmoderasjon. KrF vil også styrke
barnevernet.

Hvorfor skal innbyggerne i Lillestrøm kommune
stemme på Kristelig Folkeparti?
Politikk handler om prioriteringer.
Dersom du synes kampen for en trygg
oppvekst for alle barn er viktig, bør du
stemme KrF. Dersom du mener at alle bør
sikres retten til en verdig alderdom, bør
du stemme KrF. Dersom du ønsker gode og
nære helsetjenester over hele kommunen,
bør du stemme KrF. Dersom du mener
at kampen mot klimaendringene skal
prioriteres, bør du stemme KrF. Dersom du
vil styrke livskvaliteten og rettighetene til
mennesker med nedsatt funksjonsevnes,
bør du stemme KrF.
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KrF ønsker å jobbe for at Lillestrøm skal
være en kommune med plass til alle. Alle
mennesker har et grunnleggende behov
for å bli sett og respektert for den de er.
Mennesker med nedsatt funksjonsevne
har også rett på likeverdige muligheter
for jobb og fritidsaktiviteter. Respekten
for at hvert enkelt menneske er unikt og
uendelig verdifullt, er sentralt for KrF.
Vi vil arbeide for likeverd, likestilling og
realiseringen av menneskerettighetene
for alle mennesker.
Vi håper du vil vise oss din tillit og
stemme på oss i år!

Valglistens navn: Kristelig Folkeparti
Kandidatnr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Navn
Lisbeth Gamre Skulstad
Elisabeth Løvtangen
Inger Anita Eggum
Helge Dannemark
Solfrid Rygg
Jan Bjørknes
Victor Vastiampillai
Aliakbar Ahmadi
Ingar Østerby
Margaretha Gøransson Hamrin
Ruth Kalma Dahle
Øydis Løvbukten
Janike Einan
Arnvid Brage Løvbukten
Håvard Haug
Inger Marie Karterud
Odd Gunnar Ulvestad
Heidi Eide
James Schmidt
Samuel Norstad
Tone Lien
Anne Synnøve Ropstad
Fredrik Tyvand
Roar Berg
Paul Helge Ørnes
Svein Eivind Andersen
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miljøpartiet de grønne
Liberalistene
Lokaldemokrati i fokus

Presentasjon av ordførerkandidat/førstekandidat:
Presentasjon av ordførerkandidat/førstekandidat:
Ordførerkandidat
Lillestrøm
MDGpå
erFløgstad.
Eline
Rune
Hasle, 61 år. for
Født
og oppvokst
Stangeland,
Utdannet
bilmekaniker,
42 år og bosatt
drevet
vedlokalt
Sørumsand.
bilverksted i
Eline
opprinnelig
fra Lillestrøm
og er
38
år. kommer
Stiller som
førstekandidat
for Liberalistene
i
utdannet Sosialantropolog. I inneværende periode
Lillestrøm.
har Eline sittet i Kommunestyret og Miljø og
Samfunnsutviklingsuvalget
i Sørum.
Politisk
har hun
Styret
i landet er blitt så opphengt
i stat
og ulike
jobbet mest med
grupperinger
at de
arealplansaker,
helt har glemtherunder
individet.særlig
For videre
vern
av raviner
og matjord,
klimaog energiplan
politisk
arbeid
vil jeg sette
individet
i fokus, og
og skole.
slik
Hjertesaker
sett
tilrettelegge
er naturvern,
for at hverklima,
og enfriluftsliv,
får både sosial
folkehelse
og
og barn og unge.
for å drive
medbest.
politikk er å bidra til at også
økonomisk
frihet Hovedmotivasjonen
til å velge det som passer
dem selv
framtidas barn i Lillestrøm skal ha tilgang til ren luft og naturopplevelser. Eline er
gift mener
og harpolitikere
tre barn. ikke skal ha makt over folk, men vise ansvar og respekt
Jeg
overfor alle individene i samfunnet. Den respekten og ansvaret for folket og
individet mener jeg de folkevalgte ikke utøver. Trenden må brytes!

Valglistens navn: Liberalistene
Kandidatnr.
1
2
3
4
5
6
7
8

Navn
Rune Hasle
Markus Hovet
Kim Remi Strande
Irina Hasle
Sarah Leandra Hovet
André Wilberg Jacobsen
Daniel Lilleberg
Krzysztof Szafranski

Partiets viktigste saker de neste fire årene:
Liberalistene er ikke slik som de andre
etablerte partiene. Mens de andre
politikerne krangler over hvem som skal
styre og diktere hvordan samfunnet
skal organiseres, er vårt eneste mål
at du skal få full frihet over ditt liv. Vi
liberalister er konsekvente på at vi ikke
lover bort valgflesk og gratis goder, fordi
konsekvensene av dette er høyere skatter,
avgifter og utgifter.
Den franske økonomen Frederic Bastiat
poengterte en gang at: «Staten er den
store fiksjon, hvor alle forsøker å leve
på bekostning av alle andre.» Samtidig
som mer og mer av individets frihet blir
berøvet, ser vi at velferdsstaten går mot
en krise med et rekordstort underskudd
og en stadig økende skattebyrde på den
vanlige borger. De etablerte politiske
partier, fra Rødt til FrP, ønsker bare å
fortsette denne prosessen, mens vi i
Liberalistene vil først bremse den med
et langsiktig mål om å reversere den
fullstendig. Hvis vi kommer inn etter
kommunevalget, garanterer vi å være din
vaktbikkje, og sette kjepper i hjulene for
politikernes maktkasino.
Vårt endelige mål er et liberalistisk
samfunn hvor det statlige velferds

systemet er erstattet med et sivilt
velferdssamfunn, basert på ren fri
villighet, veldedighet og frie markeds
krefter.
Disse idealene kan virke skremmende
for mange, noe som er naturlig, ettersom
de aldri vil fremmes av politikere eller
det statlige skolesystemet, hvis insentiv
er å beholde det statsmonopolet vi har i
dag. Uansett hvilken motstand vi møter,
skal vi kjempe konsekvent for at du som
enkeltmenneske skal leve i fred og frihet
uten å fengsles eller bøtelegges for
aktiviteter som staten misliker. Er du litt
enig i våre prinsipper, bør du stemme på
oss til du mener samfunnet er fritt nok.
Vi opererer med en togstasjonsmodell
med gradvis ansvarlig innføring av
disse prinsippene. Vi opererer også
med prinsippfasthet på vedtektsnivå.
Dette innebærer at man som medlem
av Liberalistene bør være varsom med
hva man støtter i avstemninger, da det
kan medføre ekslusjon fra partiet. Dette
er en sikkerhetsventil som sikrer at vi
ikke beveger oss over i meningsløs og
pragmatisk politikk, og er kun mulig
dersom prinsippene man har i bunn er
godt definerte.

Hvorfor skal innbyggerne i Lillestrøm kommune
stemme på Liberalistene?
Vårt motto er «Ditt liv, ditt valg!» Ønsker du
frihet og frivillighet, fremfor maktgrådige

politikere og sløsing av skattepenger, bør
du stemme på Liberalistene.
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Presentasjon
De politiske
av de politiske
partiene
partiene
presenterer
i Lillestrøm
seg selv
kommune
miljøpartiet De
Miljøpartiet
de Grønne
grønne
For mennesker og miljø!

Presentasjon av ordførerkandidat/førstekandidat:
Presentasjon av ordførerkandidat/førstekandidat:
Ordførerkandidat
Ordførerkandidat for
for Lillestrøm
Lillestrøm MDG
MDG er
er Eline
Eline
Stangeland,
42
år
og
bosatt
ved
Sørumsand.
Stangeland, 42 år og bosatt ved Sørumsand.
Eline
Eline kommer
kommer opprinnelig
opprinnelig fra
fra Lillestrøm
Lillestrøm og
og er
er
utdannet
Sosialantropolog.
I
inneværende
utdannet Sosialantropolog. I inneværende periode
periode
har
har Eline
Eline sittet
sittet ii Kommunestyret
Kommunestyret og
og Miljø
Miljø og
og
Samfunnsutviklingsuvalget
i
Sørum.
Politisk
Samfunnsutviklingsuvalget i Sørum. Politisk har
har hun
jobbet
mest
med
arealplansaker,
herunder
særlig
vern
hun jobbet mest med arealplansaker, herunder særlig
av
raviner
og
matjord,
klimaog
energiplan
og
skole.
vern av raviner og matjord, klima- og energiplan og
Hjertesaker
er naturvern,
klima, friluftsliv,
skole. Hjertesaker er naturvern,
klima, friluftsliv,
folkehelse
og barn ogfolkehelse
unge.
og
barn
og
unge.
Hovedmotivasjonen
for
å
drive
med
politikk
er
å
bidra
til atbarn
også
Hovedmotivasjonen for å drive med politikk, er å bidra til at også framtidas
framtidas
barn
i
Lillestrøm
skal
ha
tilgang
til
ren
luft
og
naturopplevelser.
Eline
i Lillestrøm skal ha tilgang til ren luft og naturopplevelser. Eline er gift og har treer
gift
og har tre barn.
barn.

Partiets viktigste saker de neste fire årene:
Vi vil jobbe for å gjøre Lillestrøm
kommune grønnere, mer bærekraftig og
for å gjøre kommunen til et godt sted å
bo for våre innbyggere, både nåværende
og framtidige. Våre viktigste saker
er klima, jordvern, vern av biologisk
mangfold, trygge oppvekstvilkår for
barn og unge og folkehelse. Disse tingene
må sees i sammenheng. Vi vil ha et
kommunalt klimabudsjett som styrer
mot klimanøytralitet. Vi mener det er
av avgjørende betydning med en mer
langsiktig planlegging av arealbruk,
infrastruktur og vekstpolitikk. Vi
har en nullvisjon for nedbygging av
matjord og verneverdig natur. Både
byen og tettstedene må utvikles i mer
menneskevennlig retning. Heller enn
mer bil og asfalt, vil vi ha bilfrie soner,
kollektivfelt og mer innslag av blant annet
grønne tak og insektvennlig beplantning.
Av hensyn til innbyggerne og de flotte
naturverdiene vi har i kommunen, er
MDG opptatt av å ha en mer moderat

vekst heller enn å delta i vekstkappløpet
kommunene i mellom. Vern må stå
sterkere også i sentrale strøk for å sikre
uerstattelige naturverdier, grønne lunger
og nær adkomst til natur og rekreasjon for
flest mulig. Vi vil jobbe for en enda bedre
og mer framtidsretta skole; mer fysisk
aktivitet, friluftsliv og undervisning
i skolehager. I storkommunen vil vi
at nærskoler og nærbarnehager, skal
bestå, og at vi beholder et mest mulig
desentralisert tjenestetilbud. Det er
viktig at nye beslutningstakere lærer av
feil som er begått, samtidig som det rettes
fokus mot opprydning av gamle synder.
Rammede innbyggere i Brånåsdalen må
kjøpes ut. Nye boliger må ikke etableres
på eller ved deponier eller forurenset
grunn, uten at det først er ryddet skikkelig
opp. Gummigranulat på kunstgressbaner
må fases ut og erstattes. Og sist, men ikke
minst; Lillestrøm MDG vil jobbe for at
Lillestrøm gjenerobrer tronen som Norges
sykkelby nr 1! For klima og folkehelsa!

Hvorfor skal innbyggerne i Lillestrøm kommune
stemme på Miljøpartiet De Grønne?
Fordi vi garanterer at vi alltid vil sette
klima og miljø først. Av hensyn til
menneskene og vårt eget livsgrunnlag.
Det dreier seg om solidaritet, og all
vår politikk baserer seg på følgende
tre prinsipper: Solidaritet med andre
mennesker, solidaritet med framtidige
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generasjoner og solidaritet med dyr og
natur. Gir du en stemme til MDG gir du
derfor også en stemme til de stemmeløse;
barna, naturen, dyra og alle de som skal
leve i Lillestrøm kommune etter oss.

Valglistens navn: Miljøpartiet De Grønne
Kandidatnr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Navn
Eline Stangeland
Gabriel Wilhelm Kielland
Anne Sofie Ower Markant
Mansor Zalmai
Mona Vestli
Esben Nielsen
Thomas Harald Laupstad
Audun Ellingsen
Line Øieroset Larsen
Shan Salman Ibrahim Butt
Tone Stidahl
Siw Cathrine Børke Brauter
Aage Blegen
Carolina Mendoza
Kåre Nordbye
Brita Gade
Anton Norberg Vooren
Teresa Palmer
Gullbrand Gillund
Erandi Ediriweera
Øystein Gran Larsen
Hanna Woie Aarhaug
Roar Skartlien
Hege Johansen
Steinar Mathiesen
Carina Norberg Vooren
Christina Askeland
Martin Syre Wiig
Bente-Gry Skogli
Arne Ingvald Veidel
Svanhild Eid
Selma Skaret Kielland
Hege Cathrine Gerhardt
Eivor Barlaug
Marianne Skaret
Liv Grøtvedt
Øyvind Frøyland
Emil Steiner Carlsen
Sophie Wiik
Tore Lund
Øyvind Haug
Gry Therese Walvik-Joynt
Jens-Petter Laursen
Peter Paulsen Chankour
Martin Rødvand
Monica Vollan Ramstad
Einar John Lande
Siri Faafeng
Mette Sperre
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miljøpartiet de grønne
Pensjonistpartiet
Vi bryr oss

Presentasjon av ordførerkandidat/førstekandidat:
Presentasjon av ordførerkandidat/førstekandidat:
Ordførerkandidat
er Eline Stangeland,
Erik Leif Henni er for
fødtLillestrøm
1944 i NesMDG
på Romerike.
Lillestrøm
42
år
og
bosatt
ved
Sørumsand.
Eline
kommer opprinnelig
Pensjonistpartis førstevalg og ordførerkandidat.
fra Lillestrøm
og er iutdannet
Sosialantropolog.
Erik
har hatt bopel
Lillestrømsiden
siden 1967.I
inneværende
periode
har
Eline
sittet
i Kommunestyret
Med bred erfaring fra bygg- og anleggsprosjekter
og
Miljø
og
Samfunnsutviklingsuvalget
i Sørum. Politisk
som ansatt og selvstendig næringsdrivende.
har hunerfaring:
jobbet mest
med
arealplansaker,
særlig
Videre
30 års
drift
og vedlikeholdherunder
av forsvarets
vern
av
raviner
og
matjord,
klimaog
energiplan
og
skole.
eiendom i Akershus. Hærens sanitet LFK, Forsvarsbygg,
Hjertesaker
er
naturvern,
klima,
friluftsliv,
folkehelse
Sanitetens Beredskapslager Øst. Tjenestegjort på Jan og
barn og Har
unge.
Hovedmotivasjonen
forarbeid
å drivei Skedsmo
med politikk
er å bidra tilder
at også
Mayen.
jobbet
10 år med politisk
Pensjonistparti
verdig
framtidas
barn
i
Lillestrøm
skal
ha
tilgang
til
ren
luft
og
naturopplevelser.
Eline
eldreomsorg, ungdommens muligheter samt grunnlag for byggeprosjekter og er
gift
og har tre
barn. i Lillestrøm har vært de største interesseområdene.
industriell
virksomhet
Hobby: Fiske, hjortejakt, instruksjon av unge jegere for prøven.

Valglistens navn: Pensjonistpartiet
Kandidatnr.
1
2
3
4
5
6
7
8

Navn
Erik Leif Henni
Anne Lise Hogstad
Kaj-Helge Willumsen
Per Martinsen
Leif Langberget
Egidija Nilsen
Cayza Del Carmen
Arne Johansen

Partiets viktigste saker de neste fire årene:
Pensjonistgruppenes lønnsutvikling er
i flere år blitt salderingsposter i trygde
oppgjøret. For uføre og pensjonister skal
pensjonen reguleres i henhold til årlig
konsumprisindeks. Når Stortinget vedtar
at pensjonister skal få sin pensjon redusert
år etter år med 0,75%, viser dette mangel
på ansvar, respekt og redelighet for eldre
mennesker.
Barns rett og vern. Alle barn skal sikres like
rettigheter til deltagelse i skole og organiserte
fritidsaktiviteter. Barnevernet må ha høy
faglig kompetanse til forebygging av vold og
tilstrekkelige fullmakter til gjennomføring av
hjelp til nødstilte familiemedlemmer.
Helse miljø til trygghet. Statens NAV
digitaliseres.
Velferd og tid for eldre hjemmeboende
planlegges for trygt miljø med forventning til
handlinger. Våre partifeller som trenger brev
fra det offentlige.
Er i sin utrygghet blitt lovet brev pr. post.
Tannpleie- og legevisitt skal være gratis.
Tannhelsebehandling på lik linje med
legesystemet forøvrig. Legevakta på Sørum
sand skal beholdes.

Kollektiv transport og parkeringsavgifter
Fremkommelighet og kapasitet til rett pris.
Priser på busstransport og parkering må
ratifiseres med sonepriser.
Sykepleiere. Heltids kommuneansatt syke
pleier i skole og i kreftsykepleien.
Helsesøster på videregående skole som skal
gi elevene råd til legebesøk og tannlege for
å unngå at elevene får registrert fravær ved
nødvendig behandling.
Eldreomsorg og pleie. De ansatte bør på
vegne av sine beboere og pleietrengende delta
i plan og drift av eget arbeid. Kommunene
må fortsatt investere i helseteknologi (AI) til
dagens forbedret effektivitet med sikkerhet.
Styrke plan for flere hjemmeboende
Ernæring. Ernæringsrik og vel
smakende
mat for eldre på sykehjem. Maten skal være
systematisk kontrollert næringsrik og delikat
og serveres til normale tider for voksne folk.
Sosial boligbygging bør intensiveres.
Til styrking av økonomisk svake grupper til
alternative finansierings løsninger. En måte
kan være leie til eie. Mange samfunnsgrupper,
unge og eldre med variert kulturell erfaring
kan dyrke samhold til vekst.

Hvorfor skal innbyggerne i Lillestrøm kommune
stemme på Pensjonistpartiet?
Fra 01.01.2020 er Fet, Skedsmo og Sørum slått
sammen til Lillestrøm kommune. Valget i år
bestemmer hvilke partier som være med og
bestemme levekårene for oss som bor her.
Og selv om det er mye som er bra, er det mye
som må forbedres: Vårt politiske program for
pensjonister gjelder og for ALLE nødstilte
uføre og trygdede grupper.
Regjeringen vil ikke øke pensjonene i likhet
med lønnstakernes lønn og kjøpekraft.
Prisøkning for varer og tjenester gjelder
for alle uansett inntekt og funksjonsevne.

Skatte- og avgiftsnivået hindrer mange fra et
verdig liv!
Pensjonistpartiet krever en rettferdig fordel
ing av godene. Vi lover å gå i spissen for at
alle skal kunne oppleve verdige levekår i vår
kommune.
Vi bryr oss. Stem Pensjonistpartiet.
Nettside: www.pp-akershuspensjonistparti.
info Facebook: Pensjonistpartiet i Lillestrøm.
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De politiske partiene presenterer seg selv
Rødt
Fordi fellesskap fungerer
Presentasjon av ordførerkandidat/førstekandidat:
Petter H. Torp er førstekandidat i kommunevalget
for Rødt i Lillestrøm. 43 år, skilt, har to døtre og
alenepappa annen hver uke. Han jobber skift som
terminalarbeider i Posten/Bring og har vært tillitsvalgt
for Fellesforbundet/NTF i 19 år.
Han er leder av Internasjonalt Utvalg i Oslo
Transportarbeiderforening.

Petter er aktiv antifascist og mener at kampen mot rasisme er helt grunnleggende.
Han er feminist og er i mot all diskriminering av mennesker for den de er. Alle har
rett til å velge sitt eget liv og selv bestemme hvem de skal være, så lenge det ikke
undertrykker andre.

Partiets viktigste saker de neste fire årene:
Vi vil ha sosial boligbygging og stoppe
priskarusellen på boliger.
Vi vil styrke kollektivtilbudet og gjøre det
lettere å velge bort bilen i hele kommunen.
Vi vil at Lillestrøm kommune skal være
en god arbeidsgiver med flere faste og

hele stillinger. Innføre Oslo-modellen.
Vi vil styrke ungdomstilbudet, flere
ungdomsklubber og billigere aktiviteter.
Vi vil ta i mot flere flyktninger og styrke
arbeidet med integrering.

Hvorfor skal innbyggerne i Lillestrøm kommune
stemme på Rødt?
Rødt tar kampen mot Forskjells-Norge.
Vi
vil
reparere
det
offentlige
sikkerhetsnettet så ingen faller utenfor.
Rødt er i mot bompenger, det er en usosial
måte å drive inn penger på. Vi står på
vanlige folks side.
Derfor vil vi skattlegge de som har mest,
hardere.
Rødt kjemper mot all diskriminering
basert på folkegruppe, seksuell legning
eller kjønnsidentitet. Vi setter naturens
bærekraft foran kapitalens kortsiktige
profitter.

Rødt er i mot EØS, vi skal bestemme selv
i eget land. Europa kommer uansett til å
handle med oss. For oss er økt folkestyre
viktig. Vi er konsekvente i mot USA og
Natos angrepskriger i resten av verden.
Disse krigene handler om å rydde vei for
kapitalistenes hensynsløse utnyttelse av
arbeidskraft og naturressurser.
Rødt er solidariske med alle folk som
kjemper for frihet, blant andre palestinere
og kurdere.

Valglistens navn: Rødt
Kandidatnr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Navn
Petter Helstad Torp
Susan Fooladi
Ole Magnus Eide
Jenny Fimland Kleven
Heidi Sæter
Aous Mecheri
Venja Ruud Nilsen
Vidar Holm
Wenche Elisabeth Vatne
Alexander Walfjord
Ann Gulborg Skaug Findahl
Alexander Ferner Bergersen
Ingrid Aanerud Solli
Simen Tørstad Thommesen
Morten Sandaas
Per Erik Uthus
Tore Gjesbach Mårds
Eivind Sæta Woxen
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De politiske partiene presenterer seg selv
miljøpartiet
Senterpartietde grønne
Nær folk i hele Lillestrøm

Presentasjon av ordførerkandidat/førstekandidat:
Presentasjon av ordførerkandidat/førstekandidat:
Ordførerkandidat
for Lillestrøm
MDG er Eline
Thor
Christian Grosås
er 35 år, varaordfører
iStangeland,
Fet kommune
42 år
og og
nygift.
bosatt
Thor
vedble
Sørumsand.
valgt inn i
Eline kommer opprinnelig
fra Lillestrøm
ogsatt
er fra
kommunestyret
for første gang
i 2015, men
utdannet
2011
i Utvalg
Sosialantropolog.
for helse og omsorg.
I inneværende periode
har Eline
Thor
er født
sittet
og ioppvokst
Kommunestyret
i Fet, utdannet
og Miljøsivilingeniør
og
Samfunnsutviklingsuvalget
Sørum.
hari 4H.
fra
NTNU, jobber for PwC, ogi har
hattPolitisk
flere verv
hun jobbet
Thor
er gladmest
i natur
medogarealplansaker,
friluftsliv, er glødende
herunder særlig
vern av raviner
ogpolitikk;
matjord,som
klimaenergiplan
engasjert
i grønn
hanog
mener
dekkerog
alt
skole.
fra
barn
Hjertesaker
og oppvekst
er naturvern,
til næringspolitikk.
klima, friluftsliv, folkehelse og barn og unge.
Hovedmotivasjonen
å drive
politikk
å bidra
til at også
framtidas
barnog
Thors
sterkeste sider for
er at
han ermed
tålmodig
ogertenker
helhetlig,
han
er lett å like,
i Lillestrøm
oppleves
imøtekommende
skal ha tilgangog
til samarbeidsvillig.
ren luft og naturopplevelser.
Nettside: www.senterpartiet.no/
Eline er gift og har tre
barn.
lillestrom.
Facebook ordførerkandidat: https://www.facebook.com/thorgrosas

Partiets viktigste saker de neste fire årene:
Et grønt og bærekraftig samfunn
Lillestrøm skal være et forbilde på hvordan
en kommune kan bygges på fornybare
ressurser med et moderne bysamfunn,
yrende tettsteder og levende grender. Vi
ønsker en kommune der vi tar vare på
både gårdsbruk og villahager, hvor vi
skaper flere parseller og skolehager. Det
skal produseres mat i hele kommunen, og
innbyggerne i Lillestrøm kommune skal
kunne oppleve naturen tett innpå seg.
Desentralisering
Senterpartiet vil desentralisere makt,
bosetting og arbeidsplasser. Vi sier et
klart nei til å legge ned grendeskoler og
barnehager. Utviklingen av Lillestrøm by
er viktig for hele kommunen. Samtidig
må det utvikles bedre virkemidler slik
at vekstkraften i samfunnet kommer
hele kommunen til gode. Senterpartiet
vil etablere kommunedelsutvalg. Dette
skaper lokalt engasjement!
Digitalisering
Digitalisering bør øke kvaliteten i
tjenestene, ikke føre til økt byråkrati
sering, og frigjøre tid for de ansatte til
oppgaver som krever personlig nærvær.
Senterpartiet heier på nye smarte løs

ninger, samtidig som vi husker på at en
skjerm ikke kan erstatte alle personlige
møter eller ei hand å holde i. Varmen
i et møte mellom to personer kan ikke
digitaliseres. I takt med at nye løsninger
tas i bruk, må kommunen passe på at
alle fortsatt får gode tjenester selv om de
av ulike grunner ikke kan delta fullt ut i
digitaliseringen.
Samhold og fellesskapsløsninger
Lillestrøm Senterparti vil ha en grønn,
moderne og tolerant kommune der
beslutninger skal tas så nær enkelt
mennesker og lokalsamfunn som mulig.
Vi vil styrke det offentlige tjenestetilbudet
og ikke konkurranseutsette flere av våre
velferdsordninger.
Lillestrøm for alle
Lillestrøm Senterparti vil ha en kommune
hvor folk tar vare på hverandre, og viser
hverandre respekt og omtanke uavhengig
av etnisitet, religion, funksjonsnivå,
legning, dialekt, kjønn og alder. Vi vil ha
en kommune hvor folk føler tilhørighet
uavhengig av bakgrunn. Lillestrøm skal
ha en god integreringspolitikk, og vi
ønsker derfor flere arenaer hvor folk med
forskjellig bakgrunn møtes.

Hvorfor skal innbyggerne i Lillestrøm kommune
stemme på Senterpartiet?
Du bør stemme Senterpartiet hvis du er
opptatt av at alle innbyggerne skal få gode
tjenester der de bor, uavhengig av adresse.
Senterpartiet har gode kandidater fra hele
kommunen, og vi har god lokalkunnskap.
En stemme på Senterpartiet er en stemme

til et samfunn med små forskjeller,
grønne byer, yrende tettsteder og levende
bygder. Senterpartiet vil jobbe for en
fremtidsrettet, inkluderende, mangfoldig
og grønn Lillestrøm kommune.

Valglistens navn: Senterpartiet
Kandidatnr. Navn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Thor Christian Grosås
Jane Bråthen
Ann-Kristin Fiskerud
Ola Jahr Røine
Karoline Therese Mihle-Koller
Toril Wikesland
Jens Erik Solberg
Anders Sigstad
Eirin Stave Anderssen
Erlend Rinden
Anne Marie Oddlien Kvaal
Jon Arild Huseby
Hege Andresen
Dagfinn Sundsbø
Morten Johan Kongsrud
Aud Raasok
Pål Hasle Evensen
Per-Jacob Ølstad
Anne Berit Skaarer
Syver Bjørgo
Terje Fossen-Hellesjø
Randi Helen Budahl
Gulbrand Romsaas
Hans Hilmar Bjerke
Victoria Evanger Raasok
Pål Kristian Ormstad
Hallvard Skaarer
Tone Christina Lundby
Kai Helge Eid Fjuk
Jens Kristian Hauglid
Merete Borgen
Nils Christian Halvorsrud
Per Wilhelm Faller
Ida Marie Bøhler
Ole Håvard Lerberg
Harald Stokstad
Kari Tveit Mjønerud
Kåre Færgestad
Harald Svendsen
Anna Kristine Jahr Røine
Trond Thoreid
Stig Berg-Pedersen
Ellen Piro
Arvid Østnes
Signe Stokstad Gillebo
Erlend Sundsbø
Ole Kristian Sæther
Gunn Tørnby Eid
Per Reidar Frey
Ida Kristin Kihle Gravermoen
Hans Skarphol
Anna Marie Vereide
Gunnar Foss
Eva Liljan Løfsgaard
Ola Sigurd Brændjord
Karin Jahr Mansaas
Lars Kristian Hauglid
Tina Bjørnvold
Arne Sigurd Dolven
Lars Sigmundstad Hauge
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SV-Sosialistisk Venstreparti
Presentasjon av ordførerkandidat/førstekandidat:
Helen Bjørnøy, 65 år, Skedsmokorset,
utdannet teolog/prest.
Kommer fra stillingen som fylkesmann i Buskerud,
har tidligere vært miljøvernminister og jobbet som
generalsekretær i Kirkens Bymisjon og Plan Norge.
Helen har også hatt en rekke tillitsverv: blant annet
som nestleder i Nei til EU, medlem av Pressens
Faglige Utvalg, leder av Frivillighet Norge, styreleder
i Kulturminnefondet og nestleder i Kirkelig
Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep.
Av politiske saker er det særlig to områder som Helen er opptatt av: klima – og
miljøspørsmål og fordelingspolitikk.

Partiets viktigste saker de neste fire årene:
1: Ta hele kommunen i bruk
SV vil arbeide aktivt for at kommune
sammenslåingen ikke resulterer i
hodeløs sentralisering. Vi vil gi barn
og unge varierte tilbud der de bor og
ha aktivitetstilbud i alle tettstedene i
kommunen.
2: For de mange – ikke for de få
SV vil ha en politikk som bygger på små
forskjeller og sterke fellesskap. Helse
og skole til folk flest må settes foran
skattekutt til dem som har mest. Velferd
og naturressurser skal tjene oss alle, ikke
gi fortjeneste til noen få.
3: Mennesker – ikke markeder
SV vil ta kampen for velferd uten profitt.
Omsorg skal ikke være butikk. SV sier nei
til privatisering og konkurranseutsetting.
Alle ressursene som bevilges til
fellesskapet skal gå til fellesskapet,

ikke til formuer for noen få. Vi vil ha økt
bemanning, med hele og faste stillinger.
4: Framtid – ikke forurensing
Vi ser konsekvensene av klimaendringene
i våre lokalsamfunn. I Norge fører
klimaendringene til mer ekstremvær,
mer flom, mer styrtregn, tørke og ras.
Miljøproblemene rammer der vi bor.
Mange av løsningene finnes også lokalt.
SV vil ta kampen mot forurensing,
forsøpling og utslipp i våre lokalsamfunn.
Derfor vil SV at hver kommune tar ansvar
for at plast og annet avfall blir sortert og
gjenbrukt, heller enn å havne i naturen.
For å få ned utslipp og bedre lufta der
vi bor, må lokalsamfunnet planlegges
deretter. Kommunen må ha forpliktende
og ambisiøse klimaplaner som følges opp
med årlige klimaregnskap.

Hvorfor skal innbyggerne i Lillestrøm kommune
stemme på SV-Sosialisisk Venstreparti?
Dersom du ønsker et samfunn med
like muligheter for alle, samt rettferdig
fordeling og små forskjeller, da er SV
partiet for deg.
Dersom du ønsker et samfunn som tar
klima- og miljøproblemene på alvor, da er
SV partiet for deg.
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Dersom du er opptatt av inkludering og at
alle mennesker skal ha gode muligheter
til selvutfoldelse, da er SV partiet for deg.

Valglistens navn: SV-Sosialistisk Venstreparti
Kandidatnr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Navn
Helen Bjørnøy
Jørgen H Skogan
Anne-Marie Gisholt
Rolf Reikvam
Eline Sæta Woxen
Annett Hillestad
Øyvind Moltke-Hansen
Mari Skogli Eriksen
Halvdan T Berg
Elin Hammer Tveito
Ayat Mohammad Poor
Hege Fossum
Kristian Wølner
Helle Godnes
Karl Alfred Bjølgerud
Kari-Ann Nevjen
Marius Pellerud
Anne-Margrete Benæs
Amund Pedersen
Anne Berven
Karim Allahweysi
Ida Aurora Nystuen
Bjarte Hitland
Anne Geving
Snorre B Farner
Stein Jensen
Marianne Mikkelsen
Sajjad Khurram
Torunn Espe
Steinar Dalbakk
Tibe Riise Ramsøy
Morten B Bekkevold
Marit Ø Strømsøe
Halvor Ravnanger
Astri Teien
Frank Solli
Preben R Kise
Rune Viestad
Liv Hege Nylund
Frode Åkenes-Johnsen
Kristoffer Østnes
Margaret Gundersen
Henning Aanes
Hildur Roll-Hansen
Bjørn D Simonsen
Saleha Khatoon
Ragnar Fjærestrand
Turid Lundschien
Einar Edvardsen
Odd Haslestad
Tron Arild Stenersen
Michael Hagring
Themba Sibeko
Kåre Mæland
Åse Aam
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miljøpartiet de grønne
Venstre
Bedre er alltid mulig!

Presentasjon av ordførerkandidat/førstekandidat:
Presentasjon av ordførerkandidat/førstekandidat:
Ordførerkandidat
for Lillestrøm
MDG er Eline
Boye
Bjerkholt er Venstres
ordførerkandidat
iStangeland,
Lillestrøm kommune.
42 år og bosatt
Han ved
har Sørumsand.
vokst opp på
Eline kommer
opprinnelig
fra Lillestrøm
og er
Strømmen,
men
bor nå i Lillestrøm
sentrum
sammen
utdannet
med
sin samboer
Sosialantropolog.
Camilla. I inneværende periode
har Eline sittet i Kommunestyret og Miljø og
Samfunnsutviklingsuvalget
i Sørum.kommune
Politisk har hun
Jeg
har vært varaordfører i Skedsmo
jobbet2010,
siden
mest og
med
nåarealplansaker,
ber jeg om tillit herunder
til å ta fattsærlig
på nye
vern
av ravineri og
klimaog energiplan
og skole.
oppgaver
nyematjord,
Lillestrøm
kommune.
I mitt politiske
Hjertesaker
virke
er jeg opptatt
er naturvern,
av å bygge
klima,
påfriluftsliv,
kunnskap,folkehelse
lytte til
og barn og unge.
Hovedmotivasjonen
forkulturliv,
å drive med
er å bidra
atden
også
innspill
spille på
lag med næringsliv,
lagpolitikk
og foreninger.
Jeg til
tror
framtidas
gode
kommunen
barn i Lillestrøm
blir til i et skal
godtha
samspill
tilgangmellom
til ren luft
mange
og naturopplevelser.
ulike aktører, og jeg
Eline
trorer
giftbedre
og har
barn.
at
er tre
alltid
mulig.

Partiets viktigste saker de neste fire årene:
Alt starter i skolen. Det er i skolen vi
lærer oss å forstå samfunnet og verden
rundt oss, og det er her vi lærer de
grunnleggende kunnskapene som vi tar
med oss resten av livet. En god framtid
starter med en god skole. Og Venstre mener
at en god skole starter med trygge og
gode klasseledere, som har tid til å følge
opp hver enkelt elev. Samtidig må barn
og unge som sliter, få rask hjelp og riktig
oppfølging gjennom skolehelsetjenesten
og andre lavterskeltilbud.

hverdagen. For å få til det, vil vi lage
egne snarveier for bussen, og bygge et
sammenhengende sykkelveinett i hele
kommunen. Når vi skal bygge boliger
til en voksende befolkning, ønsker
Venstre å fortette på en smart måte på
grå arealer nær knutepunkter. Det gjør
at vi kan opprettholde velfungerende
boområder, verne matjorda og ta vare
på den flotte naturen i vår kommune,
samtidig som vi vil bygge flere parker og
hundeluftegårder.

Klimaendringene er vår tids største
utfordring. Venstre vil at Lillestrøm skal
gå i front for det grønne skiftet. Det er bra
for klimaet og også for lokalsamfunnet:
For det første er grønne byer og tettsteder
triveligere å bo i, og for det andre kan
ny, grønn teknologi bidra til å skape nye
arbeidsplasser for framtida.

Venstre vil ha kultur og idrett i hele
kommunen. Vi heier på frivilligheten:
idretten, skolekorpsene, amatørteatrene
og alle andre som bidrar til en rikholdig
og spennende kommune. Når vi møtes
til felles innsats og felles opplevelser,
skaper vi samhold og livskvalitet. Venstre
vil at Lillestrøm kommune skal ha gode
anlegg for et mangfold av idretts- og
kulturaktiviteter, og vil spesielt prioritere
breddetilbudet til barn og unge.

Venstre ønsker en grønn by- og
stedsutvikling der det er lett å
kunne gå, sykle og reise kollektivt i

Hvorfor skal innbyggerne i Lillestrøm kommune
stemme på Venstre?
Venstre er Lillestrøms liberale parti.
Bedre er alltid mulig, og vi vil alltid stå
på for å strekke oss lenger. Vårt mål er at
Lillestrøm skal være en grønn, raus og
liberal kommune.
En grønn kommune som går i
front for å finne lokale løsninger på
klimautfordringene og tar vare på
naturen og grøntområder i by og bygd.

Valglistens navn: Venstre
Kandidatnr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Navn
Boye Bjerkholt
Margrethe Prahl Reusch
Jim Cato Smestad
Erlend Andre Elvnes
Birgitta Prøis
Hedda Wølner Kristiansen
Petter Stunner Sæterøy
Hikmet Yasemin Koc
Bjørn Brodwall
Solbjørg Bodding
Lloyd Patrick Heldahl Larsen
Arnt Vier Winsnes Kalvik
Kester Marius Bandlien
Camilla Hestdal
Marcus André Holst-Pedersen
Gunnar Anders Bru
Elisabeth Myrstad
Eivind Nikolaysen
Øyvind Wahl
Sebastian Straumsheim-Rønsen
Alice Margrete Ruud
Paul Bernhard Svenning
Murat Tutkun
Einar Helland Berger
Benedicte Kløv
Ida Birgitte Kurland
Arild Strømhylden
Solvor Findalen Pedersen
Tor Kolsrud Schulstock
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En raus kommune som sikrer like
muligheter for alle, og som løfter frem
kultur, idrett og frivillighet.
En liberal kommune som fremmer
gründerskap, sikrer gode vilkår for å
skape arbeidsplasser og legger til rette
for at folk kan leve livene sine på ulike
måter.
Godt valg!
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Stemmerettens historie

Grunnloven sørget for at
norske borgere fikk stem
merett allerede i 1814 – så
hvordan henger det sam
men at stemmeretten feirer
100-årsjubileum i år; i 2019?

1884

1814

I 1898 vedtar Stortinget alminnelig
stemmerett for menn over 25 år – men
heller ikke denne gangen gjelder stem
meretten alle menn. Man trekker nemlig
tilbake stemmeretten til alle som har
mottatt økonomisk hjelp fra Fattigvesenet
det siste året før valget (suspensjon).

1919

1901

De siste 100 årene har stemmeretten
vært for alle, uavhengig av kjønn og
økonomisk stilling. For å ha stemmerett
ved stortingsvalg må man:
1. være norsk statsborger
2. ha fylt 18 innen utgangen av valgåret
3. ikke ha mistet stemmeretten etter
Grunnlovens § 53 og
4. være, eller tidligere ha vært, folke
registerført som bosatt i Norge

Grunnloven vedtas. Den gir stemmerett
til menn over 25 år, som har bodd i
Norge i fem år. For å få lov til å stemme
må du enten være embedsmann, offiser
eller eiendomsbesitter – for eksempel
kjøpmann eller bonde. Det man eier må
være nok til at det kan skatteberegnes.
Fattige kan dermed ikke stemme.
Mange innbyggere i Finnmark kan
heller ikke stemme, blant annet fordi
jorden i Finnmark ikke er i norske
eiendomsregistre, slik at den kan
beskattes. At kvinner ikke skal stemme,
er selvsagt. Dessuten kan menn som er
under tiltale for enkelte forbrytelser, er
umyndiggjort eller har gått konkurs uten
at det beviselig er et uhell, risikere å miste
stemmeretten sin – såkalt «suspensjon».
På denne måten har rundt 40 % av den
voksne, mannlige befolkningen rett til å
gå til valgurnene de første årene.

1821

Den første endringen i Grunnloven gjøres,
og den handler om Finnmark. Selv om
finnmarkingene ikke betaler samme type
skatt til staten som det søringene gjør,
betaler mange av dem en rettighetsskatt.
Dermed virker det urettferdig at denne
gruppen ikke får stemme. Loven om
gjøres, og antallet stemmeberettigede
øker. Det er særlig samer og kvener som
nyter godt av lovendringen.

Arbeiderbevegelsen krever stemmerett
for alle menn som har inntekt over en viss
størrelse, som de betaler skatt av. I 1884 får
bevegelsen gjennomslag, og Grunnloven
endres igjen. Antall stemmeberettigede
øker – særlig i byene.

1898

Kvinnekampen gir de første kvinnene
stemmerett. I første omgang gjelder retten
for kvinner over 25 år, som har en viss
formue. Og de har kun lov til å stemme
ved kommunevalg.

1907 / 1909

Stemmeretten for kvinner utvides
til å gjelde alle kvinner med en viss
formue eller inntekt. Det er første gang
stemmeretten for kvinner grunnlovfestes
i Norge. Dermed har ca. halvparten av
alle norske kvinner over 25 år rett til å
stemme ved Stortingsvalget i 1909 – en
stor seier for kvinnekampen.

1913

Dette året vedtar Stortinget alminnelig
stemmerett for kvinner. Dermed begynner
kampen for å sikre stemmeretten til de
fattige, fordi det viser seg at et flertall av
de som mister stemmeretten som følge av
fattigdom, er kvinner.

1908 / 1916

Suspensjonsbestemmelsene er problema
tiske, og både i 1908 og i 1916 forsøker
man å rydde opp. Syke, gamle og uføre
skal ikke miste stemmeretten sin fordi de
er – nettopp – syke, gamle eller uføre, og
dermed fattige og avhengige av hjelp fra
Fattigvesenet.

Stortinget opphever bestemmelsen i
Grunnloven som tar stemmeretten fra
innbyggere som støttes økonomisk av
Fattigvesenet. Bestemmelsen ble for
vanskelig å håndheve i praksis.

2019

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg
er reglene de samme, men det er ikke
nødvendig å være norsk statsborger. Det
er imidlertid et krav at Folkeregisteret har
registrert deg som bosatt i Norge de tre
siste årene før valgdagen. For statsborgere
fra de andre nordiske landene holder det
å være registrert i Folkeregisteret som
bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.
Kilder:
stortinget.no
Valgdirektoratet

