P er Kristian Skulberg Senterpartiets
listetopp til Stortingsvalget 2009

Per Kristian Skulberg

[22.10.08 21:24] Østfold Senterpartis nominerte onsdag lege P er
Kristian Skulberg (57) fra Spydeberg til listetoppe til stortingsvalget
neste år. M ed seg på laget får han P er I nge Bjerknes (29),
Sarpsborg og A nneKari Holm (63), Halden på henholdsvis 2. og 3
plass.

Skulberg startet i politikken vel 20 år gammel da han stiftet Spydeberg Senterungdom
tidlig på 70tallet. Han ble snart leder for Østfold Senterungdom og har gått gradene i
kommunestyre og formannskap i Spydeberg. Som vararepresentant har han møtt både i
fylkesting og storting.
 Aller mest spennende så langt, sier Skulberg, var nok tida i politisk ledelse i
Miljøverndepartementet og Kulturdepartementet. Han har tjent fire statsråder i tre
regjeringer, det meste av tida som statssekretær. Til sammen fire år har han vært i
regjeringskontorene i regjeringen Willoch, Syse og Bondevik I.
 Det rødgrønne regjeringsprosjektet er den medisinen Norge trenger nå og videre
framover, sier fastlegen fra Askim.
 Felleskapsløsninger – og ikke det motsatte, er det folk trenger, sier Skulberg.
Han vil arbeide for en mer moderne miljøpolitikk og et bedre helsevesen.
 Helsesakene kommer til å bli det viktigste ved stortingsvalget, tror Skulberg, fordi folk
vil vite at de kan være trygge på å få hjelp når de trenger det. Dette er blitt enda
viktigere etter at finanskrisa kom.
Etter snart 30 år som lege, tror jeg at jeg vet hva folk sliter med. Det kommer jeg til å
legge til grunn for mitt politiske arbeid, sier Skulberg, som vil ha mer helse for alle
sykehuspengene.
 Aller viktigste for folk er at de får hjelp når det butter. Kommuneøkonomien må være
romslig, for det er den som er krumtappen i folks hverdag, nest etter familien. Her har
Senterpartiet alltid levert, ikke minst i de siste statsbudsjettene. Sjekk selv, sier
Skulberg.
I tillegg går han til valg på at det må gjøres et kjempeløft for å løse det trafikkaoset som
er rundt om i Østfold, og spesielt i byene.
 Dette løftet må gjøres nå, og ikke utsettes til senere generasjoner. Det er nå vi har
pengene til det, hevder han.
 Videre må det gjøres grep for at det skal bli lettere for folk å kunne lose seg gjennom
den byråkratiske jungelen.
Han gleder seg til å ta fatt på disse oppgavene. Skulberg mener å ha erfaring for at det
nytter å arbeide for endring, bare en jobber hardt nok.
 I fellesskap kan vi løse oppgavene, avslutter han.

For mer informasjons, ta kontakt med Per Kristian Skulberg – tlf. 419 04 900

