
Kommunevalget 2003 

Når regjering og storting sier hopp, ja så hop
per herredsstyret. Resultatet er innstramninger 
og nedskjæringer. Vi trenger ansvarlige politi
kere som først og fremst tar hensyn til folks 
behov. Jeg lover å være en slik ansvarlig politi
ker.~ 
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RV-I iste i 2003 
• Ullensaker RV overtar stafettpinnen etter Ullen

sakerlista. I år var det - av politiske og praktiske 
årsaker_ - ikke mulig å etablere en bygdeliste . Det 
er vårt mål at vi i samarbeide med enkeltpersoner 
og organisasjoner kan stille en slik liste ved kom
munevalget i 2007. 
Ullensaker RV sitt valgprogram bygger i store trekk 
på prinsippene som Ullensakerlista var bygget på. 

• En viktig sak har vært å motarbeide de negative 
utslagene etter at hovedflyplassen ble lagt til Gar
dermoen. Både i 1995 og 1999 advarte vi mot 
økende helsemessige og sosiale problemer, og viste 
til erfaringene fra andre kommuner i sterk vekst: 
De siste årenes utvikling har vist at det var all grunn 
til slike advarsler. 

• Ullensaker er en god kommune å bo i for de fleste 
av oss. Men de siste års utvikling har redusert 
mengde og kvalitet på en rekke offentlige områder, 
noe som ikke minst har rammet barn, ungdom, el
dre og syke. Kommuneøkonomien er stadig blitt 
strammere. Dette er stikk i strid med det som ble 
lovet i forkant av hovedflyplassen på Gardermoen. 

Sosialt og sosialistisk 
• I dagens økonomiske politikk ser vi store skattelet

telser for de rikeste, og mindre velferd og omsorg. 
Dette ønsker RV å snu på. Lokalt vil vi reise forslag 
om eiendomskatt på luksusboliger og nærings
eiendommer. Ingen ekstraskatt på vanlige boliger. 
En større andel av skattene må beholdes i kommu-

; nene. 
« 

~~..;, Et kapitalistisk samfunnssystem kan ikke løse kri
sene, verken nasjonalt eller globalt. Vi ser at for
skjellene øker mellom rike og fattige i Norge, på 
verdensbasis er denne utviklingen dramatisk. Om 
lag 40.000 mennesker dør hver dag av sult - i en 
verden der det er mulig å brødfø alle. Kombinert 
med å kjempe for bedre velferd og omsorg lokalt, 
må vi vise solidaritet internasjonalt. 

Ansvarlige politikere? 
• Dagens herredstyre er «ansvarlig», og holder seg 

innenfor de økonomiske rammene staten legger opp 
til , og skjærer ned så mye at budsjettet går i ba
lanse. Etter vårt syn er dette uansvarlig overfor de 
stadig større gruppene som merker sparekniven på 
kroppen . 

• Vi trenger politikere som er ansvarlige overfor be
folkningen i kommunen, og som tar kampen opp 
mot statens nedskjæringspolitikk. RV's represen
tanter i kommunestyre og hovedutvalg vil være slike 
ansvarlige politikere. 

• Alle representanter i herredstyre og utvalg mottar 
godtgjøring. Med unntak av dekning for tapt arbeids
fortjeneste samt for barnepass, vil RV stemme mot 
at det skal gis noen godtgjøring til kommunens po
litikere. 

• Om nødvendig må Ullensaker vedta underskudds
budsjett. Det er viktig å gå i allianse med andre kom
muner i samme situasjon, og samarbeide tett med 
fagbevegelsen og andre organisasjoner som arbei
der for velferd og rettferdighet. 

Opprør? 
• RV's representanter kan ikke alene sørge for en 

ansvarlig og rettferdig politikk. Vi har de siste årene 
sett flere gode tilløp til protester og demonstrasjo
ner bl.a . fra ansatte, barn, foreldre, pasienter og 
pårørende. Dette er viktig for å minne politikerne 
om hvem de er satt til å representere. 

• RV's representanter vil være protestenes og demon
strantenes talerør i herredstyret, og vi vil samar
beide med ulike brukergrupper for å legge størst 
mulig press når beslutningene blir tatt. 

Mer om Ullensaker RV på 

www.romerike.no/ullrv 

Rik stat - fattige kommuner 
• Det er staten som i all hovedsak legger.rammene 

for hva kommunene kan bruke. I mange år har vi 
sett tendensen med økte kommunale oppgaver -
og mindre penger til å løse dem. Dette har vært 
en bevisst politikk fra skiftende regjeringer - med 
den nåværende samlingsregjeringen som et fore
løpig «høydepunkt». 

• Norge er et av verdens aller rikeste land. Samtidig 
vokser forskjellene mellom rike og fattige, og mel
lom privat og offentlig forbruk. Det er en skam å 
se hvordan de svakeste og mest hjelpetrengende 
blir behandlet i oljenasjonen Norge. 

• Det er ingen grunn til at dette vil snu, og for 
Ullensakers del ser de neste årenes økonomi 
mørk ut. Dette betyr nye angrep på velferdsgoder, 
og dårligere levekår og livskvalitet for stadig flere 
ullsokninger. 

Privatisering? 
• · Privatisering og konkurranseutsetting er for alvor 

satt på dagsorden i Ullensaker. Regjeringen ar
beider nå med å lovfeste konkurranseutsetting 
innenfor hjemmebaserte tjenester. 

• RV vil stemme mot ethvert forslag om privatise
ring og konkurranseutsetting av offentlige tjenes
ter. Verken bestemor eller kulturhus_ skal ut på 
anbud. 

• Kampen mot privatisering og konkurranse
utsetting blir en av de viktigste sakene de kom
mende årene. 

Stem ansvarlig. 
Stem Rød Valgallianse 
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~V-toppen 2003: · I Valgprogrammet 

Anne Brith Sandsnes -
f. 1956 - kinobillettør, 
bor på Jessheim. 
Mobil:986 12 152 

Gunn Frisholm - f.1955 -
psykiatrisk sykepleier, 
bor på Hauerseter. 
Mobil:470 14 751 

Jorge Ochoa, f .1956 
lærer og miljørarbeider, 
bor på Gystad. 
Mobil :994 25 790 

Tor Knudsen - f.1948 -
kinomaskinist, 
bor på Jessheim. 
Medlem av helse- og 
sosialutvalget for 
Ullensakerlista. 
Mobil:926 18 968 

,~-~-
-- ...:., 

,·\t,r --~ 

~- ~ "-tf!!' . 
\ 'l\U· 

,J. 

Arnljot Ask - f.1942 -
internasjonal sekretær, 
bor på Nordbymoen. 
Medl. av kontrollutvalget 
for Ullensakerlista. 
Mobil:993 92 188 

Mari Sannerhaugen 
f. 1985 - skoleelev, 
bor på Jessheim. 
Mobil:901 55 9 98 

I denne brosjyren presenterer vi noen hoved
linjer i den politikken Ullensaker RV står for -
og som vil danne grunnlag for det politiske ar
beidet i neste 4-årsperiode. 

Vi har utarbeidet et fyldig program som tar for 
seg viktige lokale saker som skole, barnehage, 
helse&sosial, barn&ungdom, eldre, miljø, inn
vandring m.v. 

På Internettsidene våre har vi lagt ut hele valg
programmet, og du kan skrive det ut derfra 
om du har mulighet for dette. 
Du kan også få valgprogrammet i valgboden 
vår på Jessheim, den er bemannet under hele 
Jessheimdagene, og deretter minimum hver 
lørdag frem til valget. 

Ta gjerne kontakt med oss for ytterligere in
formasjon, og/eller for å diskutere aktuelle po
litiske saker. Mobilnumrene finner du i bilde
tekstene til venstre. 

Ullensaker Rød Valgallianse 
v/ Tor Knudsen 

Storgata 13 - 2050 Jessheim 
E-post: ullrv@romerike.no 

Internett: www.romerike.no/ullrv 
Telefon: 926 18 968 
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