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Meldal kommune er en god kommune å bo i, men mye kan
endres slik at det blir enda bedre. Målsettingen er å gjøre
hverdagen enklere for folk flest.

Meldal FrP har på vårt program:

1. Arbeid og sysselsetting er et vesentlig grunnlag for trivsel.   
 FrP vil arbeide for forenklet saksgang og tilrettelegging for   
 nyetablerere.

2. Natur og miljø. Både det private og offentlige har et ansvar for å  
 sikre et godt miljø. Meldal FrP vil stimulere til vekst slik at jord,  
 luft og vann bevares også for kommende generasjoner.

3. FrP vil arbeide for lavest mulig skatte og avgiftstrykk.
 Kommunen skal ikke øke avgifter for å få merinntekt og
 fortjeneste. FrP vil jobbe  for å motarbeide eiendomsskatt.
 Ved ekspropriering skal det offentlige betale markedspris.

4. Utbygging, drift og vedlikehold skal skje gjennom åpne anbud   
 og konkurranse.

5. FrP vil arbeide for å påvirke regjering og storting til å
	 stykkfinansiere	syke	og	eldre	slik	at	deres	rettigheter
 opprettholdes og følger den enkelte. Alle skal ha rett til
 sykehjemsplass.
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6. FrP vil stimulere til økt vekst i kommunen. Vi vil gå inn for at   
 pengebruken settes inn der det kommer innbyggerne tilgode.   
 FrP vil være en pådriver for at det stimuleres til vekst i små og  
 mellomstore bedrifter.

7. FrP vil arbeide for å styrke kommunens selvstyre. Vi vil også   
 jobbe for å fjerne fylkeskommunen.

8. FrP er for folkeavstemning i sentrale større saker. Flertallet i   
 folket skal bestemme, ikke byråkratene.

9. FrP vil prioritere heving av kommunal veistandard. Vi vil også   
 at alle barn skal komme trygt til skolen og hjem igjen.
 (sikringskjøring).

10. Meldal FrP vil være en pådriver for at midt-Norge skal ha nok   
 strømkraft. Prisen må samsvare med resten av landet.

11. Landbruk. Bonden må få større råderett over sin egen eiendom  
 (gård).

12. Skole. Meldal Frp vil gjenreise skoledisiplinen. Vi vil ha en
 nulltoleranse for mobbing på skolen. Trygghet og trivsel er en  
 forutsetning for god læring.
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Listekandidater Meldal FrP:

1. Helge Ringli (1954) 7334 Storås
2. Anne Mette Laksøyen (1964) 7320 Fannrem
3. Odd Skogstad  (1953) 7334 Storås
4. May Anita Rindal Bye (1976)  7332 Løkken Verk
5. Lars Engen  (1961) 7336 Meldal
6. Torill Lund  (1976) 7332 Løkken Verk
7. Jan Ivar Lund (1969) 7332 Løkken Verk
8. Svein Inge Størseth (1971) 7332 Løkken Verk
9. Stig Gjønnes  (1966) 7334 Storås


