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Program Viken FrP 1 

Ideologi og prinsipper 2 
Fremskrittspartiet i Viken er en sammenslåing av Akershus, Østfold og Buskerud FrP. Viken 3 
FrP har sitt utgangspunkt i den liberalistiske ideologien. Liberalismen bygger på at hvert 4 
enkelt menneske er best i stand til å ta avgjørelser for seg og sine. Vi bygger derfor vår 5 
politikk i Viken på minst mulig formynderi og sentral dirigering. Man kan ikke finne en 6 
fellesskapsløsning som passer for alle. Vi ønsker derfor mer individuell frihet og ansvar for 7 
enkeltmennesket. 8 
 9 
Utdanning 10 
FrP mener at skolens målsetting må være å gjøre hver enkelt elev i stand til å utvikle og 11 
bruke sine evner til det beste for seg selv og samfunnet. Et godt skoletilbud er en 12 
forutsetning for fremtidig verdiskapning og økonomisk vekst.  13 
Fremskrittspartiet har bidratt aktivt til at den enkelte eleven settes i fokus ved våre skoler. 14 
Akershus har hatt de beste resultatene og det laveste frafallet i Norge etter at FrP kom til 15 
makten for 12 år siden. Dette gode arbeidet ønsker vi å fortsette med og overføre til Viken. 16 
Det er den enkeltes læringsutbytte som er viktig for oss. Dette innebærer at vi vil 17 
opprettholde det frie skolevalget, som bidrar til at den enkelte elev får oppfylt sine behov og 18 
sine drømmer. Det er viktig for Fremskrittspartiet at det blir lagt et godt fundament for 19 
fremtiden til våre ungdommer. Dette innebærer et godt læringsmiljø og en mobbefri skole, 20 
hvor vi setter krav og gir muligheter til alle. Skolene er næringslivets viktigste 21 
kunnskapsleverandør. Næringslivet må derfor involveres tettere i utdanningsløpet i 22 
videregående skole. 23 
 24 
Fremskrittspartiet vil:  25 
• At skolen i større grad tilpasses den enkelte elev og gi elevene større innflytelse på 26 

skolehverdagen der alle skal oppleve mestring, uavhengig av nivå. 27 
• Arbeide for å motvirke og ytterligere redusere frafallet fra videregående skole. 28 
• Videreføre satsingen på skolehelsetjenesten, satse på rådgivere og miljøarbeidere. 29 
• Videreutvikle lærerevalueringen som nok et virkemiddel for å forbedre undervisningen. 30 
• At digitale verktøy og læremidler skal være tilgjengelig for alle. 31 
• Arbeide for valgfritt sidemål, og likestille samisk med sidemål.  32 
• Legge til rette for flere valgfag i den videregående skolen i Viken 33 
• Ha fokus på ro og orden. Alle skal ha rett til arbeidsro på skolen. 34 
• Legge til rette for kantiner ved alle skoler. FrP ønsker ikke å stille krav om økologisk 35 

andel, videre mener FrP at det ikke skal legges til rette for halal-slaktet mat ved 36 
kantinene ved de videregående skolene. 37 

• Styrke rådgivningen i ungdomsskolene for å motvirke «feilvalg» og frafall på 38 
videregående. 39 

• Ha fortsatt stort fokus på anti-mobbearbeid ved skolene, der det skal være nulltoleranse 40 
for mobbing. Det bør jobbes på samordnet bred front, der en «antimobbepakke» har 41 
fokus på skoleledelse og kan inkludere rådgivning, helsesøster og miljøarbeider. Det er 42 
mobberen som skal bytte skole, ikke offeret. 43 

• Sørge for tilstrekkelig med parkeringsplasser til elever og lærere ved skolen. Elever som 44 
har førerkort og bil må kunne parkere.  45 
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• Opprettholde fritt skolevalg i Viken. 46 
• Være positive til private videregående skoler og gi flere muligheten til å gå på 47 

privatskole.  48 
• Utvide samarbeidet med privatskolene i Viken.  49 
• Sørge for at flinke grunnskoleelever får tilbud om fag på videregående nivå, og at 50 

forseringen i fag skal være reell. Flinke videregående elever skal kunne forsere til 51 
universitet og høyskole.  52 

• Videreutvikle «Ungt entreprenørskap». Viken trenger flere elever som ser verdien av 53 
egen bedrift i et internasjonalt konkurransekraftig næringsliv. 54 

• Tilrettelegge for flere lærlingplasser i tett samarbeid med næringslivet og kommunene.  55 
• Videreføre spesialopplæring for elever med spesielle behov. 56 
• Sikre tilstrekkelig antall elevplasser for å imøtekomme elevenes søkemønster.  57 
• Videregående skole er i kontinuerlig endring og med økende elevtall. Nye skoler må 58 

bygges nær kollektivknutepunkt. 59 
• Et år på folkehøyskole kan være et godt tilbud til mange unge. Det er allikevel ikke slik at 60 

å eie og drive folkehøyskoler er en fylkeskommunal kjernevirksomhet. FrP vil derfor 61 
overlate eierskap og drift av de fylkeskommunale folkehøyskolene til private. 62 

• Videreutvikle temaskolemodellen fra Akershus inn i Viken for å utvikle sterke fagmiljøer 63 
og bedre læring.  64 

• Innføre forsøk med differensiert undervisning basert på alternativ pedagogikk for større 65 
mestring på videregående skole. 66 

• Fortsette å oppgradere og rehabilitere skolebyggene. 67 
• Sørge for at frivillig sektor får tilgang til skoleanlegg og idrettsanlegg utenom skoletiden. 68 
• Videreutvikle og styrke fagskoletilbudet i Viken. 69 
• Støtte skoler som ønsker å innføre mobilfrie timer.  70 
• Videreføre «Ung Invest»-modellen fra Buskerud for å hindre frafall. 71 
• Arbeide for en lovendring som gjør det mulig å klage på karakteren ved muntlig eksamen 72 

basert på filming. 73 
• FrP ønsker fortrinnsvis gratis kollektivkort for alle elever i videregående skole. 74 
• FrP ønsker fortrinnsvis et gratis kollektivkort til alle skoleelever i videregående. FrP vil ha 75 

likebehandling av elevene og opplever forskjellsbehandlingen som urimelig. 76 
 77 

 78 
Voksenopplæring: 79 
• Styrke voksenopplæringstilbudet for de over 25 år med bestått grunnskole eller 80 

tilsvarende. Sørge for at de som trenger nye muligheter etter omstilling i arbeidslivet, 81 
også de med ekstra behov, får denne muligheten. 82 

• Gå inn for at det i Viken blir utarbeidet en helhetlig plan for voksenopplæring, der både 83 
den formelle voksenopplæringen og studieforbundenes voksenopplæring ses som en 84 
totalitet. 85 

 86 
 87 
 88 
 89 
 90 
 91 
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Samferdsel  92 
Fremskrittspartiet vil arbeide for å utbedre vei- og kollektivsystemene i Viken.  93 
For FrP er det sentralt at det bygges ut veier der folk bor på en mest mulig effektiv måte. 94 
FrP er imot bompenger. Ettersom FrP er alene blant de politiske partiene om dette, setter vi 95 
derfor alltid fokus på at det skal være effektiv planlegging og gjennomføring av utbygging slik 96 
at bilistene blir belastet med minst mulig bompenger. 97 
 98 
Veiinvesteringer: 99 
• Øke kapasiteten på veiene for å unngå kø, kork og kaos. 100 
• Arbeide for å redusere forfallet på fylkesveiene 101 
• Ha økt satsing og bedre samordning av infrastruktur i Viken.  102 
• Arbeide for en omkjøringsvei rundt Lørenfallet i Sørum. 103 
• Arbeide for å få på plass ny Glommakryssing med firefelts RV 22 snarest. 104 
• Gå inn for broforbindelse over Oslofjorden. 105 
• Arbeide for bedre og sikrere RV 111/22 på strekningen Sarpsborg-Rakkestad-Eidsberg-  106 

Trøgstad-Lillestrøm-Gardermoen. 107 
• Arbeide for bedre Fv 120 på strekningen Moss-Våler-Hobøl-Enebakk til Gardermoen. 108 
• Arbeide for Havnevei mellom Borg havn og E-6. 109 
• Sørge for forsvarlig vedlikehold av veiene. 110 
• Gå inn for en oppgradering av fylkesveiene med 3 mrd. i perioden. Sikkerhetstiltak, 111 

reasfaltering, midtdeler samt belysning. 112 
• Gå imot all form for veiprising, som bompenger og rushtidsavgift. 113 
• Viken FrP vil fjerne piggdekkavgift og bompengeavgift gjennom Oslo. 114 

 115 
 116 

Kollektivtiltak: 117 
• At det legges til rette for etablering av flere parkeringsplasser ved kollektivknutepunkter 118 

slik at flere kan reise kollektivt. 119 
• Ha kameraovervåking og bedre belysning på innfartsparkeringsplassene. 120 
• Arbeide for en forlengelse av Kolsåsbanen til Rykkinn og Lommedalen. 121 
• Få ferdigstilt Fornebubanen. 122 
• Ha bedre sikkerhetstiltak på bussene. 123 
• Støtte opp under Intercity-utbyggingen og være opptatt av en velfungerende 124 

baneløsning gjennom fylket. 125 
• At staten må forhandle frem en avtale med NSB som gjør at innbyggerne i Viken kan 126 

kjøpe en billett til lik pris på samme stekning både på tog og buss.  127 
• Bruke konkurranse som virkemiddel i kollektivtrafikken. 128 
• Investere ytterligere i kollektivtransporten for å kunne opprettholde og utvikle et godt 129 

rutetilbud, også på kvelds- og nattestid. Derfor reduseres subsidieringsgraden for 130 
kollektivreisende noe. 131 

• Styrke tverrgående kollektivforbindelser på Romerike. 132 
• Åpne for økt bruk av ekspressbusser. 133 
• Øke bruken av sjøen som kollektivfelt, Ved å opprettholde bla hurtigbåt tilbudet på 134 

Oslofjorden. FrP fraråder el- og hydrogenferger dersom driften er betraktelig dyrere enn de 135 
fergene som går i dag. 136 

 137 
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 138 
 139 
 140 
Areal og næring: 141 
Viken har et stort og mangfoldig næringsliv FrP ønsker å spille på lag med. FrP mener 142 
næringslivet utvikler seg best når politikere ikke blander seg inn. Viken FrP vil avstå fra å 143 
støtte eller fremme innsigelser ovenfor kommuner. Dette for å styrke det kommunale 144 
selvstyre. Det er ingen fylkeskommunal oppgave å regulere næringslivet. Kommuner og 145 
private aktører bør få løse eksempelvis reguleringsspørsmål uten innblanding fra politikere i 146 
fylkeskommunen. 147 
 148 
Fremskrittspartiet vil: 149 
• Legge til rette for nyetableringer i Viken. 150 
• Ha et tett samarbeid mellom den videregående skolen og næringslivet for å få lærlinger 151 

og andre ut i jobb. 152 
• Legge til rette for næringslivet gjennom å sikre gode transportløsninger uten bompenger. 153 
 154 
Integrering. 155 
Viken er Norges største fylkeskommune og har flere områder der utfordringene er store 156 
etter flere årtier med mislykket integreringspolitikk. Ulike tiltak er forsøkt for å bedre 157 
situasjonen, men så langt har resultatene i stor grad uteblitt. For Viken FrP er det et viktig 158 
prinsipp at de menneskene som har kommet til Norge skal tilpasse seg det norske samfunnet 159 
og ikke omvendt. Viken FrP er imot alle former for særbehandling, samt endring av det 160 
norske samfunnet for å tilpasse seg mot andre kulturer og levesett. Det norske samfunnet 161 
gir gode muligheter for de som ønsker å lykkes, men strenge krav og forventninger til de som 162 
har valgt å komme er nødvendig om integreringen av innvandrere skal lykkes.  163 
 164 
Viken FrP vil: 165 
• Stille krav om at innvandrere skal tilpasse seg norske forhold. Kulturelle eller religiøse 166 

plagg og skikker som motvirker integrering er ikke et argument for å eksempelvis stå 167 
utenfor arbeid. 168 

• Ansatte i Viken fylkeskommune som har brukerkontakt skal ikke kunne benytte religiøse 169 
hodeplagg. 170 

• Arbeide aktivt med tiltak mot sosial kontroll i innvandrermiljøer. Dette for å sikre blant 171 
annet kvinners rettigheter, samt motvirke parallellsamfunn.  172 

• Ha fokus på språkopplæringen, samt stille språkkrav til ansatte med brukerkontakt. 173 
• Arbeide for tiltak som får innvandrere ut i jobb. Viken FrP er imidlertid imot ordninger og 174 

prosjekter som forfordeler mennesker basert på bakgrunn og etnisitet. 175 
• Gå imot alle former for kvotering. Også kvotering av mennesker med en annen etnisk 176 

bakgrunn. I Norge skal alle behandles likt. 177 
 178 

 179 

 180 
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Kultur og idrett  181 

Kultur 182 
Fremskrittspartiet ønsker et mangfoldig kulturliv med redusert politisk styring. Vi vil tilby 183 
innbyggerne og besøkende i Viken et mangfoldig kulturliv. Vi mener kulturlivet i større grad 184 
både kan, og bør finansiere seg selv. Der det offentlige bruker penger på kulturtiltak er det 185 
viktig at pengene kommer folk flest til gode. Barn og unge bør prioriteres når offentlige 186 
kultur- og idrettsmidler skal fordeles. Viken fylkeskommune bør kunne bidra økonomisk til 187 
kulturprosjekter i en oppstartsperiode, men ikke bidra til drift over tid. 188 
 189 
Det er viktig at fylket sørger for at alle som mottar offentlige penger til kultur, må ha fokus på 190 
publikumsutvikling og en betydelig høyere egeninntjening. 191 
 192 
Idrett  193 
Viken FrP vil arbeide for å bygge flere idrettsanlegg, og er spesielt positive til flerbruksanlegg. 194 
 195 
Museer 196 
Museene er viktige lokale institusjoner – der frivillige entusiaster, fagfolk og myndigheter i 197 
fellesskap tar vare på kulturarven. Samspillet mellom kultur og næring er viktig i det lokale 198 
og det regionale utviklingsarbeidet 199 
 200 
Vi bør stimulere til et utstrakt og åpent samarbeid mellom våre museale institusjoner og 201 
private samlere med tanke på utstillinger og bruk av frivillige, spesialister og samlere. 202 
 203 
Frivillighet 204 
Frivilligheten skal ha tilgang til vederlagsfrie lokaler i offentlige bygg, som skoler etter 205 
skoletid. Organisasjonene og foreningene betaler kun for vask av lokaler og foreningene må 206 
selv ordne vakthold. Paraplyorganisasjonene som bistår de frivillige, er støtteberettiget. 207 
 208 
 209 
  210 
Miljø  211 
Det opprettes en tilskuddordning til lag, foreninger og skoleklasser som vil søke om midler til 212 
å rydde plast og annet søppel langs strender, i parker og friluftsområder i Viken.  213 
 214 
 215 
Generelt:  216 
• FrP vil redusere byråkrati og ta sikte på å redusere det fylkesmessige skattøret. 217 
• Det er viktig at alle har fokus på egeninntjening. 218 

 219 
 220 

 221 
 222 
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