INFORMASJON

Torleiv O. Rognum
Astrid-Therese Theisen

Lars Salvesen

Ingunn E. Ulfsten

Bente Bjerknes

Menneskeverd
i
sentrum
Akershus KrF • Stortingsvalget 2017

Torleiv O.
Rognum
2. kandidat
Yrke: Professor, dr.med.
Alder: 69 år
Bosted: Asker

Alle barn har rett til trygg
og forsvarlig oppvekst

Mitt

Seks barn dør hvert år som følge av
omsorgssvikt, mishandling og drap. Det
er flere barnedødsfall enn i trafikken.
Barnedødsfall i trafikken er redusert fra
nær hundre hvert år på 70-tallet til tre i
2015. Vi trenger en 0-visjon for alvorlig
barnemishandling. Mishandling må
avdekkes, forhindres og forebygges.

Ingunn E. Ulfsten

brenner for:

• Barn som opplever omsorgssvikt og
mishandling.
• Vi må se disse barna og sette inn
nødvendig hjelp før det oppstår varige
skader på kropp og sinn.
• Alle barn har rett til en trygg og
forsvarlig oppvekst.

Lars B.
Salvesen
3. kandidat

1. kandidat • Alder: 49 år • Bosted: Gjerdrum

Yrke: Fylkesvaraordfører

Akershus er fylket med
flest barn i hele landet!

Mitt

Noe av det viktigste vi kan gjøre er å
legge til rette for at barna våre får en
trygg og god oppvekst.
Familien er det mest grunnleggende
fellesskapet i samfunnet. Familier er
forskjellige, og vi har ulike behov og
ønsker for livene våre.
Barnehager med høy kvalitet,
mer fleksibel kontantstøtte, solid
engangsstøtte og foreldrepermisjon,
samlivskurs, flere lærere og mobbe
ombud er noe av det viktigste i
oppvekstpolitikken.

brenner for:

Alder: 45 år
Bosted: Eidsvoll

• Ingen barn skal vokse opp i et hjem
med omsorgssvikt eller vold uten at
noen ser dem!
• Vi trenger et godt barnevern med
kapasitet og kompetanse til å sette
inn riktige tiltak i hvert enkelt
tilfelle, samt å rekruttere enda flere
fosterfamilier.
• Alle kommuner i Akershus skal ha
tilbud til voldsutsatte barn gjennom
“Alternativ til vold”.
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Befolkningen i Akershus vokser Mitt
Vi er en region i utvikling. Akershus er blant
de tre beste fylkene i Norge, men Akershus
sin andel av landets verdiskaping sank i
2015. Dette må vi gjøre noe med. Vi har
et mangfoldig næringsliv, og vi må legge
til rette for både de små og de store.
Næringsdrivende er samfunnsbyggere som
skaper verdier og arbeidsplasser. Satsing
på utdanning og forskning er nødvendig
for å utvikle det næringslivet som skal
skape verdiene vi skal leve av i fremtiden.

brenner for:

• At elever skal bli sett. Jeg vil ha flere
lærere per elev.
• At vi skal ha en mobbefri skole hvor
elevenes arbeidsmiljø blir tatt på alvor.
• At vi skal satse på kollektivtrafikk.
Det skal være attraktivt.
• At vi skal ta klimaproblemet på
alvor og gjøre det enklere å velge
miljøløsninger.
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Astrid-Therese
Theisen
4. kandidat
Yrke: Student
Alder: 23 år

VALGLISTE
AKERSHUS KRF

Bosted: Bærum

Vår solidaritet må strekke seg Mitt
utover våre egne landegrenser
Alt for mange lever i fattigdom, og disse
må vi hjelpe gjennom effektiv bistand og
handel.
Klimautfordringene må tas på alvor. Vi er
avhengige av å nå togradersmålet som
ble vedtatt i Paris, blant annet gjennom ny
teknologi og et grønt skattesystem.

brenner for:

• De mest utsatte blant oss, på tvers
av landegrenser. Flyktningkrisen vi ser
i verden i dag er den største i vår tid.
Vi må ta vår del av ansvaret og hjelpe
der vi kan.

1948 Asker

3 Lars B. Salvesen

1972 Eidsvoll

4 Astrid-Therese Theisen

1994 Bærum

5 Bente Bjerknes

1953 Frogn

6 Paul Bolus Johansen

1961 Ås

7 Lise Kragset Furuseth

1973 Ullensaker

8 Andreas Skulstad

1993 Skedsmo

9 Simon Sune Hektner

1995 Rælingen

10 Julia Sandstø

1997 Vestby

11 Bjørn Lande

1942 Asker
1972 Ski

13 Arne Inge Mathisen

1945 Bærum

5. kandidat

14 Hilde Marie Bergly

1958 Nes

15 Leif Øystein Forfang

1969 Enebakk

16 Ragnhild Holmedahl

1966 Aurskog-Høland

17 Sigurd Brennsæter

1997 Hurdal

Bosted: Frogn

FAMILIE
SKOLE

Jeg vil gjøre alt jeg kan for at flere skal
få rask og god hjelp. Jeg vil arbeide for
at flere barn og unge skal få hjelp via
skolehelsetjenesten.

2 Torleiv O. Rognum

12 Dag Andreas Fedøy

Alder: 63 år

Alt for mange strever med ulike psykiske
helseutfordringer. Flere enn hver femte av
oss føler seg ensomme. Det er for mange.

1968 Gjerdrum

Bente
Bjerknes
Yrke: Familieterapeut

Mennesker trenger å bli sett,
hørt og tatt vare på

1 Ingunn E. Ulfsten

Mitt

brenner for:

• Respekt og likeverd mellom alle
mennesker.
• Flere helsesøstre og psykologer i
skolen.

MENNESKEVERD

18 Dagrun Agnete Ødegaard 1969 Gjerdrum
19 Arne Willy Dahl

1949 Nittedal

20 Kristian Sveistrup

1996 Sørum

21 Line Storehaug

1990 Oppegård

22 Kurt Soltveit

1961 Ski

23 Hildur Horn Øien

1940 Asker

• Flere familieteam i kommunene.
• Styrking av familievernkontorene.
• Et bedret psykisk helsevern med flere
akutt-team i døgnberedskap.
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10 gode grunner
til å stemme KrF
Verdier som varer

Verdig alderdom

KrF vil ta vare på den kristne kulturarven.
Kjenner vi røttene våre, er vi også
tryggere i møte med nye mennesker og
kulturer. Menneskeverd, nestekjærlighet
og forvalteransvar er verdier å bygge
framtiden på. Det er verdier som bærer.

Eldre er en stor ressurs for samfunnet og
skal kunne leve selvstendige, aktive, trygge
liv og holde seg friske så lenge som mulig.
Når behovet for hjelp melder seg, skal
eldre få tilbud om helsetjenester, egnet
boform og annen støtte.

Tid og valgfrihet til familien

Levende distrikter

Familier må få mer tid til hverandre.
Barn er forskjellige og familier er
forskjellige. KrF vil gi valgfrihet og
fleksibilitet til å organisere hverdagen
med gode barnehager, bedre
kontantstøtte, en forbedret barnetrygd og
permisjonsordninger som gir tid til barna.

KrF vil ta hele landet i bruk! Vi vil kjempe
for et livskraftig landbruk, tryggere
veier og bedre transportløsninger, og
mer bredbåndsutbygging. Statlige
arbeidsplasser må fordeles over hele
landet.

Mer tid til hver elev
KrF vil lovfeste at det skal være maksimalt
15 elever per lærer i småskolen, så flere
blir sett. Skolen skal være en arena for
kunnskap, men også samarbeidsevner og
gode verdier for å mestre livet. Vi vil ha
flere yrkesgrupper inn i skolen og fortsette
kampen mot mobbing.

Menneskeverd i alle livets faser
Alle mennesker er like mye verdt.
Ingen skal sorteres bort! KrF ser nei til
tvillingabort og ja til bedre hjelp og støtte
til dem som får barn med ekstra behov. Vi
vil bedre omsorgen i livets siste fase og sier
nei til aktiv dødshjelp.

På lag med de som trenger det mest
Vi vil jobbe for et inkluderende
arbeidsliv der alle får bruke sine
skaperevner og talenter. Ingen skal gis
opp! Vi vil bidra til aktiv integrering av
flyktninger og innvandrere. Vi vil gi gode
behandlingstilbud til de som sliter med rus
eller psykisk helse. KrF vil bekjempe vold og
overgrep mot barn.

Verdiskaping og skaperkraft
KrF vil legge til rette for ny skaperkraft.
Næringslivet og norsk eierskap må gis
rammevilkår som kan sikre arbeidsplassene
og legge grunnlag for nye. Vi vil fjerne
skatt på arbeidende kapital. KrF vil ha
gode ordninger for næringsutvikling og
gjøre det enklere å starte nye bedrifter.

Akershus KrF vil arbeide for:
1.

Sikre alle barn en trygg og forsvarlig
oppvekst.

2.

God samferdsel i hele fylket
– utbygging av kollektivtilbudet,
prøveordning med gratis kollektiv
tilbud for barn opp til seks år, nok
innfartsparkeringer, oppgradering
av fylkesveier, nye trygge gang- og
sykkelveier.

En offensiv klimapolitikk
Norge må ta sitt ansvar for å redusere
klimaendringene, både ved å kutte i
utslippene nasjonalt og å bidra aktivt
internasjonalt. Vi må intensivere
omleggingen til nye fornybare energikilder.
Vi skal beskytte sårbare områder. KrF sier
nei til oljeboring i Lofoten, Vesterålen og
Senja.

3.

Å hindre vold i nære relasjoner
– blant annet med opprettelse av
«Alternativ til vold»-tilbud i alle
regioner, og god politidekning i
hele fylket – både forebyggende og
operativ.

4.

Nei til tredje rullebane på
Gardermoen – av hensyn til klima og
miljø, samt innbyggere som rammes
av støy, støv og forurensning.

Nestekjærlighet uten landegrenser
Vi må aldri bli oss selv nok! KrF står i front
i kampen mot menneskehandel – vår tids
slaveri – både i Norge og internasjonalt.
Vi har et ansvar for å hjelpe verdens
fattige og forfulgte. KrF vil øke innsatsen
for internasjonal rettferdighet.
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5.

skogs- og friluftsområder, styrke
integreringsarbeidet og satse på
frivilligheten.
6.

Å ta ulveproblematikken på alvor –
og hindre at innbyggere får ødelagt
både livsgrunnlag og livskvalitet
– og samtidig utvikle en god
rovdyrforvaltning.

7.

God sykehusdekning og helsehjelp
i hele fylket. KrF vil arbeide for
styrket psykisk helsevern som
døgnåpent akutteam, familieteam i
alle kommuner og flere psykologer
i skolen.

8.

Å innføre mobbeombud for alle
klassetrinn.

9.

Å etablere høyt kvalifiserte
ambulante team i alle kommuner
for å gi nødvendig fysisk, psykisk og
åndelig omsorg til alvorlig syke og
døende og deres pårørende. Alle
som ønsker det skal ha mulighet til å
tilbringe den siste tiden hjemme.

Å håndtere veksten i fylket på
en god måte – blant annet ved
god og variert boligutbygging,
ivareta sosiale utfordringer,
beskyttelse av dyrka mark, sikre
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Kjell Ingolf Ropstad, Knut Arild Hareide og Olaug Bollestad

KrF vil:
• bekjempe barnefattigdom
• øke kvaliteten i barnehagene
• gi mer tid til hver elev
• gi sykehjemsplass når vi trenger det

Akershus Kristelig Folkeparti, Postboks 1200 Sentrum, 0107 Oslo
E-post: akershus@krf.no Telefon: 22 05 52 46
Følg oss på Facebook

: @akershuskrf
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