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Nær folk
i hele Aurskog-Høland



Sammen representerer de fem kandida-
tene alle de gamle kommunene som nye 
Aurskog-Høland vil bestå av etter nyttår: 
Søndre Høland, Nordre Høland, Aurskog, 
og Setskog (slått sammen i 1966) – og 
Rømskog som kommer til fra nyttår. 

Nykommeren er representert ved 
ordførerkandidat Gudbrand Kvaal – som 
ved forrige valg var med på å gjøre Sp til 
det største partiet i kommunestyret på 
Rømskog med et valgresultat på 37,8 %. 

Hvordan vil du som ordførerkandidat 
beskrive bildet, og hva ønsker du å få til? 

– Norsk politikk har de siste åra vært 
preget av den sittende regjeringens ster-
ke sentralisering. Dette har vi også fått 
merke hos oss. Lensmannskontoret på 
Bjørkelangen er kraftig svekket, statlige 

Senterpartiet har i flere år hatt slagordet «nær folk!» Men hva 
betyr det i lokalpolitikken? Vi har samlet de fem øverste kandi-
datene på Sp-lista i Aurskog-Høland til å snakke om hva de øn-
sker å få til ved valget og i de fire årene som kommer. 

– Det må satses i alle deler av kommunen

og fylkeskommunale mål fører til at mer 
og mer av veksten i kommunen blir kana-
lisert til tettsteder og byer. Staten svekker 
sitt tjenestetilbud i distriktene, og velter 
flere oppgaver over på kommunene uten 
å sende med penger. Rovviltpolitikken 
gjør kommunen vår til et ulvereservat – 
med store begrensninger for innbyggerne 
når det gjelder utmarksnæring, friluftsliv, 
jakt og trygghetsfølelse. På toppen av det 
hele blir Aurskog-Høland en del av det 
nye gigantfylket Viken – som skal gå fra 
Halden til Hallingskarvet. 

Kvaal trekker pusten og konkluderer: 
«Alt dette må vi som kommunepolitikere 
kjempe mot.»

– Senterpartiets hovedmål ved dette 
valget er å ha utvikling i alle de grende-



– Det må satses i alle deler av kommunen

samfunnene som kommunen består av, vi 
ønsker et like sterkt tjenestetilbud for alle 
uansett hvor man bor. Det er dette «nær 
folk!» betyr i Aurskog-Høland. 

– Vi finner oss ikke i at vi skal sitte 
igjen med belastningen fordi regjeringen 
ikke vil følge Stortingets bestandsmål for 
ulv. En god del av dette kan løses ved at 
vi bidrar til å skape fornuftige flertall i det 
nye kommunestyret. Men på en rekke fel-
ter er vi prisgitt hva politikere høyere opp 
i systemet gjør. Da er det om å gjøre at 
Aurskog-Hølands representanter sier klart 
og tydelig fram hva som er i vår interesse, 
forklarer Kvaal. 

Gode kommunale tjenester
– Samtidig handler ikke alt om sentrali-
sering. Vi skal være med på å sørge for at 
det kommunale tjenestetilbudet drives 
på en skikkelig måte. Barnehager, skoler, 
tilbud til eldre og syke, bibliotek, renova-
sjon og byggesaksbehandling – alt dette 

– Eldre er en stadig mer uensarta 
gruppe. Mange er i god vigør, men en god 
del har helseutfordringer de trenger hjelp 
med. Vi må greie å tenke så fleksibelt 
at flest mulig føler at kommunen møter 
dem i den situasjonen de er i. Og jeg har 
en hjertesak: De som får omsorgslønn/
omsorgsstønad må få bedre lønn enn 

– Senterpartiets hovedmål er å 
få utvikling i alle grendesam-
funn kommunen består av. 

Gudbrand Kvaal

og mye mer skal fungere godt for innbyg-
gerne. Men det er sjelden her det er de 
største politiske spenningene i kommune-
politikken, konstaterer ordførerkandida-
ten. 

Kristin Kollerud Bjerke fra Bjørkelan-
gen skyter inn at livskvalitet og fleksible 
løsninger kommer til å være viktig for å få 
gode resultater i eldrepolitikken.

Senterpartiets ordførerkandidat Gudbrand 
Kvaal (i midten) omgitt av de andre topp-
kandidtene på Sp-lista. Til venstre for ham 
Kristin Kollerud Bjerke og Jarle Bergsjø. 
Til høyre for ham Eline Hestsveen og Lars 
Henrik Nordbye. 



det kommunen gir i dag. De det gjelder, 
sparer fellesskapet for store beløp med 
sin innsats. Det skulle bare mangle at de 
har mer enn 94 kr per time!

Det er bygget Helsehus på Bjørkelan-
gen, og Bjørkelangen har også fått ny 
skole og Bjørkebadet. Har Bjørkelangen 
fått for mye, og de andre delene av kom-
munen for lite? 

– Jeg vil ikke si det sånn. Men jeg 
skjønner også at folk begynner å spørre 
om ikke snart turen har kommet til de an-
dre delene av kommunen. For det tror jeg 
den har. Vi forstår for eksempel at det er 
utålmodighet når det gjelder å få bygget 
ny skole og barnehage på Aursmoen og 
omsorgsboliger i Aurskog, på Hemnes og 
Rømskog. Det å få løst dette på en fornuf-
tig måte blir en hovedoppgave i perioden 

2019–2023, sier Kvaal. 
– Investeringene på Bjørkelangen har 

preget kommunen flere år nå, og vi har 
jobbet hardt for å lande de store prosjek-
tene, forklarer Eline Hestsveen som har 
sittet i kommunestyret i Aurskog-Høland 
de fire siste årene. 

– Sp mente det var helt nødvendig 
å ta disse løftene. Hele kommunen har 
glede av at vi har et solid og velfungeren-
de tilbud i kommunesenteret på Bjør-
kelangen. Men nå er tiden kommet til å 
løfte Hemnes, Løken, Rømskog, Setskog, 
Lierfoss og Aursmoen. Det er her noen 
av de største utfordringene ligger nå, sier 
Hestsveen. 

Vil kjempe mot 80/20-regelen
Men Gudbrand Kvaal skynder seg å legge 
til at utvikling handler om mer enn bygge-
prosjekter, og forklarer at arealpolitikken 
og transporttilbudet også er store saker 
når det gjelder å få til utvikling i alle deler 
av kommunen.

– For det første må vi ta et oppgjør 
når det gjelder den håpløse sentrale fø-
ringen om at 80 % av boligbyggingen skal 
foregå i kommunikasjonssentra. Vi har 
greid å modifisere denne bestemmelsen 
noe i vår kommune, men utgangspunk-
tet er fortsatt dårlig. Regelen innebærer 
sterk sentralisering og er helt meningsløs 
i Aurskog-Høland, som med sine nesten 
1150 km2 kommer til å ligne mer på de 
vidstrakte distriktskommunene i «dalstrøka 
innafor» enn på de tettbygde forstadskom-
munene rundt Oslo. 

– Og i en stor landbrukskommune 
som Aurskog-Høland så må vi kunne drive 
arealplanlegging på en måte som sikrer at 
dyrka mark ikke blir bygd ned. Norsk sjøl-
forsyning må bli bedre – og det gir ikke 
mening at vi skal bygge ned dyrka mark i 
en kommune som har så mye arealer som 
ikke er matjord, resonnerer Jarle Bergsjø.   

– Senterpartiet har gjennom årene 
stått i mange kamper om jordvernet, og 
jeg ser ingen grunn til at vi skal endre 
kurs, sier han. 

Eline Hestsveen nikker og føyer til at 
det har mye å si at politikerne evner å 
sette seg inn i hvordan verden ser ut hvis 
du for eksempel bor på Setskog som hun 
gjør. 

– Det er på tide å løfte Hem-
nes, Løken, Rømskog, Setskog, 
Lierfoss og Aursmoen. 

Eline Hestsveen

– De som får omsorgslønn må 
få bedre lønn enn det kom-
munen gir i dag. 

Kristin Kollerud Bjerke



– Da er du gjerne opptatt av folke-
tallsutvikling. Flytter det barnefamilier 
hit, sånn at det er fortsatt grunnlag for 
barnehagen og barneskolen? Vi tenker på 
hvordan saker som vindindustri som går 
ut over friluftslivet og vettløs ulvepolitikk 
som påvirker folks trygghetsfølelse. 

Lars Henrik Nordbye fra Lierfoss legger 
til: 

– Og vi som er fra Lierfoss er selvføl-
gelig opptatt av hva som skjer med Hane-
borgskolen. Nå skal det bygges ny gang- og 
sykkelvei som koster mange millioner – og 
samtidig er det noen som ymter frampå 
om at skolen vår skal legges ned fordi det 
skal bygges nytt på Aursmoen. Jeg aksep-
terer ikke det at vi stadig skal få høre at 
vi ikke har noe valg. At alt bare må sen-
traliseres fordi det blir billigere og «mer 

robust». Selvfølgelig har vi et valg. Selv-
følgelig kan vi velge å satse på lokalsam-
funna og de mindre skolene.  

Valgresultatet må avgjøre
Ved forrige valg gikk Sp i Aurskog-Høland 
til valg med et forhåndsavklart samar-
beid. Men denne gangen går dere til valg 
som selvstendig alternativ. Hvorfor det? 

– Sp har vært i sterk medvind en god 
stund nå. På nasjonale meningsmålinger 
ligger vi mellom 10 og 15 %. Vi kommer 
sannsynligvis til å komme inn i det nye 
kommunestyret med stor gruppe, sier 
Kvaal. 

– Det skal velges et styre for kom-
munen. Vi har et program som både er 
offensivt og helhetlig, og jeg er spent på 
å høre hva de andre partiene ønsker å 
få til sammen med oss. Vi kommer til å 
samarbeide på en måte som gir størst 
mulig gjennomslag for Sp-politikken. 

– Vi mener også at dette er det mest 
ryddige overfor velgerne. Nå får velgerne 
si sitt ved valget, og så får partiene sette 
seg ned etter valget å finne ut hvor de 
gode løsningene ligger, forklarer Kvaal. 

Er det viktig for Senterpartiet å få 
ordførerplassen etter valget?  

– Posisjoner er aldri det viktigste i 
politikken – og samarbeid med andre 
partier om å få til gode løsninger hand-
ler om å gi og få. Men jeg er mitt partis 
ordførerkandidat, og jeg vil ikke se bort 
fra at lokalpartiet mener alvor når de 
sier at jeg skal bli det, ler Gudbrand Kvaal 
avvæpnende. 

– Enig med Gulbrand. Men vi ser 
også at det har mye å si hvem som re-
presenterer kommunen i det daglige. Jeg 
mener vi har en i særklasse god ordfø-
rerkandidat. Men det vil også de andre 
partiene si om sine ordførerkandidater. 
Vi får legge opp til ryddige og ærlige 
prosesser etter valget, så får vi se hva 
det er mulig å få til, sier Eline Hestsveen 
og avslutter: 

– Alt handler om å finne gode poli-
tiske løsninger til beste for innbyggerne 
i alle bygdene i Aurskog-Høland. Hvis 
politikken er plass, blir vi alltids enige om 
posisjonene som skal fylles. 

– Det gir ingen mening å byg-
ge på dyrka mark i en kom-
mune som har alternativer. 

Jarle Bergsjø

– Selvfølgelig kan vi satse på 
lokalsamfunna og de mindre 
skolene. 

Lars Henrik Nordbye



Ordførerkandidat 
 

Gudbrand Kvaal (66) 
er skogbruker og rådgiver og bor på 
Rømskog. Han er med i politikken fordi 
han tror på trivsel, vekst og utvikling i 
lokalsamfunnene. Han brenner for at 
alle deler av kommunen skal opple-
ve utvikling og vekst. Han mener det 
kommunale tjenestetilbudet må være 
velfungerende og sterkt. Det forut-
setter god og tydelig ledelse, klare 
prioriteringer og effektiv kontroll med 
kostnader. 

Gudbrand er i dag gruppeleder for Sp 
i kommunestyret på Rømskog, og har 
omfattende erfaring fra næringsliv, 
organisasjonsliv og offentlig virksom-
het. Han har allsidig styreerfaring med 
en rekke krevende styrelederverv i både 
lokale og nasjonale bedrifter og orga-
nisasjoner. Gudbrand er familiemann 
med kone, barn og barnebarn som han 
liker å bruke tid sammen med.

1

Dag-Ivar Høisveen (f. 1966)  
Eline Hestsveen (46) 
er lærer og bor på Setskog, men er 
opprinnelig fra Aurskog. Som mor og 
lærer er Eline opptatt av kvaliteten i 
skolen og at alle barn og unge skal ha 
gode oppvekstvilkår. Hun brenner for 
kampen mot mobbing – både på sko-
len og utenfor. Hun er også en skarp 
kritiker av ulvepolitikken regjeringen 
fører og mener Stortingets fastsatte 
bestandsmål må respekteres. Eline 
har markert seg som en klar motstan-
der av vindindustri på Setskog og er 
glad for at Sp mener at kommunene 
må ha vetorett i slike saker. 

Eline er i dag kommunestyrerepresen-
tant i Aurskog-Høland og nestleder 
i komite for helse og rehabilitering. 
Hun har vært tillitsvalgt i Utdannings-
forbundet i seks år. Eline synger i kor, 
jakter elg, driver med friluftsliv, kjører 
motorsykkel og liker å reise. Eline har 
mann og ei datter. 
k sektor og næringsutvikling. 2



Jarle Bergsjø (52) 
er veterinær fra Hemnes. Hans kampsak er å legge 
til rette for en balansert utvikling i kommunen. Han 
er også sterk tilhenger av at kommunen skal være 
en attraktiv arbeidsplass som tiltrekker seg gode 
fagfolk og at alle de som yter kommunale tjenester 
til innbyggerne skal ha en god og tydelig arbeidsgi-
ver som gir medarbeiderne tillit og ansvar. 

Jarle er næringspolitisk sjef i Norges Bondelag. Har 
tidligere jobbet i Mattilsynet og Norges Birøkterlag. 
Jarle var kommunestyrerepresentant i perioden 
2011-2015 og er styreleder Høland og Setskog spa-
rebank. Ellers er han «hobbybonde og vedlikeholds-
medarbeider» og trives med aktiviteter ute.

3

Lars Henrik Nordbye (32) 
er fra Lierfoss. Siden han jobber i Oslo, er han godt 
kjent med pendlernes hverdag. Ny Fetsundbru er 
en av hans kampsaker. Lars Henrik mener også at 
det må tas et krafttak for å bli kvitt det «digitale 
klasseskillet» mellom dem som har god bredbånds-
dekning og dem som ikke har det. Flere og flere 
tjenester flyttes over på nett, og da må alle i kom-
munen kunne få godt nett. 

Lars Henrik er ingeniør og jobber med infrastruktur 
i Sporveien AS. Han stiller til valg for første gang i 
2019, men har tidligere vært formann i Round Table 
Aurskog-Høland tidligere og også hatt flere andre 
verv i klubben. Lars Henrik driver også som korn-
bonde og har interesse for jakt og motorsport.

5

Kristin Kollerud Bjerke (37) 
bor på Bjørkelangen. Hun brenner for at bygde-
kommuner som Aurskog-Høland skal ha et like godt 
tjenestetilbud som det de har i tettbygde strøk. Det 
handler om skole, barnehage og omsorg. Kristin er 
engasjert i eldreomsorgen, og argumenterer sterkt 
for at de som har omsorgslønn/omsorgsstsønad 
skal lønnes bedre. 

Kristin er ergoterapeut og muskel -og leddterapeut. 
Hun har mann og to barn på 11 og 8 år og bruker 
mye tid på aktiviteter med familien – inkludert 
labradoren. Kristin er glad i trening og idrett. Hun 
har tidligere vært aktiv skøyteløper og drevet med 
friidrett og rytmisk sportsgymnastikk.

4



Dag-Ivar Høisveen (53) 
fra Rømskog brenner for at idretten og frivillighe-
ten skal ha gode kår i Aurskog-Høland kommune. 
Næringsutvikling er en annen fanesak. Rømskog 
har mye ulv, og Dag-Ivar mener at det er viktig å 
få dokumentert de belastningene som lokalsam-
funnene i Aurskog-Høland lever med på grunn av 
rovviltpolitikken.  
 
Dag Ivar er driftskoordinator for vann og avløp i 
Aurskog-Høland kommune. Han sitter i kommune-
styret på Rømskog og leder for utvalget for plan og 
utvikling. Dag-Ivar er også engasjert i idrettslaget 
på Rømskog, som han leder, og han er byggeleder 
for nytt idrettsbygg. Han er også aktiv jeger og 
familiemann. 

6

Dorthea Enger (23) 
fra Momoen er ungdomskandidat og har et bredt 
politisk engasjement. Hun kjemper for at kollek-
tivtilbudet skal bli bedre og for at Aurskog-Høland 
skal ta sin del av ansvaret for klimaproblemene. 
Dorthea brenner for et inkluderende og mangfoldig 
samfunn uten mobbing og fordommer og vil sørge 
for at kommunen alltid flagger på Pride. 

Dorthea studerer for tiden til å bli lektor i engelsk 
og fransk. Hun har hatt en rekke verv på alle plan 
i Senterungdommen og også vært aktiv i Ungdom 
mot EU. Dorthea bruker mye tid på å være tillits-
valgt, men hun har også vært aktiv i korps som 
trompetist. Dette holder hun ved like ved å inni-
mellom delta i et studentorkester.

8

Geir H. Olsen (59) 
fra Momoen brenner for jordvernet og for at de 
mange lokalsamfunna rundt i Aurskog-Høland skal 
blomstre. Som aktiv friluftsmann er han engasjert i 
spørsmål som dreier seg om forvaltning av natur og 
kulturlandskap, og han har vært en skarp kritiker av 
regjeringens rovviltpolitikk. Geir er tilhenger av prag-
matiske løsninger i politikken og mener folkevalgte 
har et stort ansvar for å bidra til saklige og sindige 
politiske debatter – ikke minst i sosiale medier. 

Geir er bussjåfør for Ruter og varaordfører i Aur-
skog-Høland. Han har en rekke sentrale verv i den 
forbindelse. Han har åtte års fartstid i kommunepo-
litikken – og går nå inn i sin tredje periode. Geir er 
bestefar og bruker mye tid med familien. 

7



Juliane Lorentzen (22) 
fra Setskog er ungdomskandidat og en tydelig mot-
stander av vindindustri i kommunen. Hun mener det 
er viktig å skape gode fritidstilbud for ungdom og 
at vi må satse på idretten og kulturlivet. Aktivitet er 
viktig for barn i utvikling. Det gir mestringsfølelse og 
samhold, og er et viktig tiltak for bedre folkehelse. 

Juliane jobber som hovedinstruktør på NIH svømme-
skole og i Lambertseter svømmeklubb. Våren 2019 
fullførte hun en bachelorgrad i faglærer i kroppsø-
ving og idrett på Norges Idrettshøgskole (NIH). Ved 
siden av studiene har hun engasjert seg som frivillig 
i studentforeningene på NIH, spesielt som leder for 
studentpuben. Juliane elsker å surfe, dra på festivaler 
og oppleve nye ting sammen med venninnene sine.

9

Jørn Kragtorp (39) 
fra Hemnes mener det er nødvendig å løfte distrik-
tene – både nasjonalt og lokalt. I Søndre Høland fø-
ler man ofte at veien er lang til rådhuset, men folk 
i Søndre må også stille opp og gjøre sin stemme 
hørt. Derfor stiller Jørn på Sp-lista. Han er glødende 
forkjemper for jordvernet og vil kjempe for at are-
alpolitikken tar hensyn til framtidig matproduksjon.  

Jørn har tatt over gården etter bestefaren sin på 
Langstranda og har alltid vært interessert i se 
at ting gror. Han utdannet seg til rørlegger fordi 
gården var for liten til å klare seg på alene. Han er 
aktiv i Bondelaget. Hobbyene hans er friluftsliv og 
ølbrygging, og han er veldig glad å bruke fritida 
sammen med dattera si. 

11

Henrikke Evanger Raasok (21) 
fra Lierfoss er ungdomskandidat. Hun er kanskje den 
mest typiske Sp-kandidaten i toppen av lista med 
sin tette kobling til landbruket. Hun brenner for at 
matprodusentene skal ha gode vilkår – og mener at 
landbrukets samfunnsbidrag må verdsettes høyere. 
Derfor vil hun at kommunen skal lage en egen «land-
bruksmelding» og at kommunen på flere måter skal 
bidra til knoppskyting og utvikling i landbruket. 

Henrikke kommer opprinnelig fra Fet. Hun er ut-
dannet agronom på Hvam vgs/Kjelle vgs. Nå jobber 
hun som avløser. Hun har tidligere hatt ulike verv 
i 4H og har også vært aktiv i Bygdeungdomslaget. 
Hun er nå medlem av fylkesstyret i Akershus Senter-
ungdom. Hobbyene hennes er biler og landbruk.

10



Senterpartiet tror på folkestyret, det enkelte menneskets 
ansvarsfølelse og initiativ, sosial og geografisk utjevning, 
forvaltertanken og det mangfoldige og inkluderende 
lokalsamfunnet. Senterpartiets verdigrunnlag er den 
kristne og humanistiske kulturarven. 

Nye Aurskog-Høland kommune er til for innbyggerne. 
Kommunen skal skape gode rammer rundt hverdagen vår, 
og det er viktig at den er pålitelig og forutsigbar. Alle skal 
bli sett og hørt. En større kommune innebærer en risiko for 
sentralisering, men Senterpartiet skal være en garantist for 
at alle innbyggere og alle deler av kommunen blir ivaretatt.  

Helse og omsorg 
– nær deg!
Senterpartiet vil gjøre Aurskog-Høland til en foregangs-
kommune i folkehelsearbeidet. Vi vil sørge for at alle har 
en god grunntrygghet i form av et velferdstilbud som trer 
støttende til når belastningen på den enkelte blir for stor. 
Det skal være høy faglig kvalitet på tjenestene. 

• Vi vil fokusere på eldres bosituasjon, og vil blant an-
net styrke helse -og omsorgstjenester for hjemmebo-
ende.  Det er behov for tilgjengelige omsorgsboliger 
nær folk i hele kommunen; Rømskog, Hemnes, Løken, 
Bjørkelangen og Aurskog. Det er viktig at inntakskrite-
riene tilpasses brukernes behov. 

• Vi mener det forebyggende arbeidet i kommunen 
innen rus, kriminalitet og psykisk helse er viktig. Der-
for er det viktig å jobbe for at et godt tverrfaglig sam-
arbeid nært folk, med SLT-koordinator (samordning 
av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak), 
lensmannskontor, utekontakten og de som organise-
rer fritidstilbud opprettholdes og videreutvikles. 

• Vi vil styrke tilbudet innen psykisk helse og rus. Bruke-
re som har behov for hjelp, må få dette raskt. 

• Vi ønsker å styrke barne- og ungdomsteamet og korte 
ned ventelister. Virkemidler som kan brukes er f.eks. 
«Inn på tunet», ulike gruppetilbud inne psykisk og 
fysisk helse og aktiviteter i svømmehall. 

• Vi vil styrke tjenestene på sykehjem og korttids-/re-
habiliteringsavdeling, blant annet ved hjelp av mer 
tverrfaglighet og økte ressurser. Behovet for aktivitet 

Kristin Synnøve Stokkebekk 
Røe, Løken

12

Siri Hidle 
Setskog

16

Knut Waaler 
Lierfoss

15

Sivert Bjerkely Wallander 
Lierfoss

13

Kari Ann Basnes Sandberg 
Hemnes

14

Senterpartiet nær folk!
Program for perioden 2019–2023



krever mer ressurser og rett kompetanse på rett sted. 

• Vi vil bedre vilkårene for de som mottar omsorgslønn. 
Det er et mål at alle som får omsorgslønn skal lønnes 
som hjemmehjelper. 

• Det skal fortsatt serveres god, velsmakende og mest 
mulig lokalprodusert mat på alle kommunens institu-
sjoner for våre eldre/pleietrengende.  

Skole og oppvekst- 
vilkår – nær deg! 
 
Senterpartiet vil stå vakt om barnehagenes egenart, med 
vekt på lek, samhandling og kreativitet. I skolen skal vi 
legge vekt på læring, sånn at alle får like muligheter. Men 
behovene til barn og ungdom varierer, og det er viktig at 
undervisningen i størst mulig grad tilpasses den enkelte 
elev. Alle elever skal føle seg trygge på skolen. Kommu-
nen må ha nulltoleranse når det gjelder mobbing. 

• Vi vil at alle elever i kommunen skal ha én pc eller ett 
nettbrett hver.

• Vi vil bevare de eksisterende skolene i kommunen. 
Det er viktig for bygdene og nærmiljøene våre å be-
vare dagens skolestruktur. Det må bygges ny skole på 
Aursmoen. 

• Vi vil jobbe for tidlig innsats og økt lærertetthet i 
grunnskolen. 

• Vi mener småbarnsforeldre med barn i barnehage/
SFO skal ha gode tilbud nært der de bor. 

• Vi vil styrke det kommunale barnevernets muligheter 
til å gjøre en god jobb for de barna som trenger det.

 

Foregangskommune 
innen miljø og klima 

Senterpartiet mener vi har et ansvar for å forvalte miljøet 
og naturressursene på en måte som kommer framtidi-
ge generasjoner til gode. «Vern gjennom bruk» er ofte 
en bedre strategi enn mer formalistiske verneregimer. 

Leif Wilhelm Ramslie 
Fosser

17

Torbjørn Tønneberg 
Hemnes

21

Eila Marianne Bønsnæs 
Setskog

20

Jon Syver Sundby 
Aurskog

19

Hanne Marie Ruud 
Bjørkelangen

18

Senterpartiet nær folk!
Program for perioden 2019–2023



Klimaproblemene krever at vi tenker globalt og handler 
lokalt. Aurskog-Høland må være med på å ta sin del av 
ansvaret for at klimaproblemene blir løst.  

• Vi vil at Aurskog-Høland skal være en miljøkommu-
ne, med en tydelig grønn profil. Det skal tas hensyn 
til miljø og klima i all planlegging, men vi må sikre at 
klimaomstillingen skjer på en måte som sikrer sosial 
og geografisk utjevning. 

• Vi vil styrke jordvernet for å bidra til at norsk matpro-
duksjon og selvforsyningsgrad går opp. Vi vil legge til 
rette for en aktiv forvaltning av våre skogområder, noe 
som er viktig både for verdiskapningen og klimaper-
spektivet. 

• Vi vil styrke kollektivtilbudet i kommunen. Busstilbudet 
må bedres for dem som bor utenfor kollektivaksen. 
Dette gjelder særlig strekningene Løken–Hemnes, Bjør-
kelangen–Rømskog, Hemnes–Skulerud, Hemnes–Yders-
bond og Hemnes–Skjønhaug/Mysen. Vi må også legge 
forholdene til rette for syklende og gående.

• Vi er mot regjeringens liberalisering av drosjelovgiv-
ningen som vil gjøre det økonomisk vanskelig å gi et 
godt taxitilbud i distriktene.

• Vi vil støtte utbyggingen av hurtigladestasjoner og 
dermed bidra til at flere kan bruke elbil. 

• Vi vil bidra til at kommunens eiendomsmasse er mest 
mulig klimasmart. 

• Vi krever at all lagring i atomdeponiet i Himdalen skal 
være forsvarlig og i henhold til regelverk. Det er helt 
uaktuelt å utvide deponiet. 

Utmarksbruk og 
rovviltforvaltning  
Senterpartiet vil understreke at Aurskog-Høland er en 
viktig landbrukskommune og utmarkskommune. Ut-
marksnæring og utmarksbruk som jakt, fiske og frilufts-
liv er med på å gjøre kommunen attraktiv. Regjeringen 
undergraver disse kvalitetene gjennom sin ulvepolitikk. 
Bare innenfor Aurskog-Høland/Rømskogs grenser er Stor-
tingets vedtatte nasjonale bestandsmål oppfylt. Som en 
følge av dette forekommer dessverre ikke utmarksbeite 
lenger, elgstammen har skrumpet inn, jakthunder lever 
farlig og folk er redd for å gå i skog og mark. Ulven beve-
ger seg også nær bebyggelse med alt hva det innebærer 
for folks følelse av trygghet i hverdagen.

• Vi vil at jakt, fiske og friluftsliv i kommunen skal være 
et attraktivt tilbud. 

Henriette Engh 
Setskog

22

Marit D. Krogh 
Hemnes

26

Jan Kåre Hoel 
Aurskog

25

Jonny Skogholt 
Hemnes

23

Marte Hoel Næss 
Aurskog

24



• Vi vil ikke ha ynglende finsk-russisk ulv i vår kommu-
ne. Det gjør folk utrygge for å gå i skog og mark, og 
gjør livet farlig for våre kjæledyr og beitedyr. 

• Vi vil jobbe for å avskaffe ulvesona, som i praksis har 
gjort Aurskog-Høland til et ulvereservat. 

• Kommunen må gjøre sin stemme hørt i rovviltpolitik-
ken! Stortingets vedtatte bestandsmål og den todelte 
målsettinga (beitebruk/rovvilt) må bli respektert, og 
de lokale rovviltnemdene skal styre forvaltningen av 
rovviltbestandene. 

• Senterpartiet vil jobbe for at Aurskog-Høland kommu-
ne skal bli medlem i Utmarkskommunenes sammen-
slutning (USS).

 

Utvikling i hele  
kommunen! 

Senterpartiet vil ta vare på Aurskog-Hølands tydelige 
bygdepreg og vil bidra til at også tettstedene sør og øst i 
kommunen (Rømskog, Setskog, Hemnes, Løken, Momoen 
og Fosser) blir utviklet på en god måte. Nye Aurskog-Hø-
land kommune er den største på Romerike i areal. Vi 
opplever folketallsvekst, som særlig skaper utfordringer 
på i Aurskog og på Bjørkelangen.  

• Vi vil jobbe for boligutvikling i hele kommunen, med 
variert struktur tilpasset innbyggernes behov. Vi vil 
fjerne «80/20-regelen» som gjelder for utbygging og 
satsning i fremtiden.

• Vi vil bidra til utvikling utenfor tettstedene og mener 
at det i dag er alt for vanskelig å bygge spredt og at-
traktivt. 

• Vi vil jobbe for fiberutbygging til hele kommunen. Det 
er grunnleggende infrastruktur i et moderne samfunn.

• Vi ønsker et variert næringsliv i hele kommunen, og 
legge til rette for aktiv etablering av nye arbeidsplasser.

• Vi vil ha ny Glomma-krysning nå! Veiforbindelsene 
må holde god standard i alle deler av kommunen – til 
beste for de som bor og jobber der.

Kultur for alle  
Senterpartiet mener at gode kulturtilbud og tilretteleg-
ging for frivillighet skaper samhold og trivsel. Dugnads-
arbeid er et viktig bidrag til å løse felles utfordringer i 
lokalsamfunnet. Senterpartiet vil styrke frivillig sektor og 

Atle Janssen  
Momoen

27

Halvard Tønneberg 
Hemnes

31

Yvonne Aarstad 
Rømskog

30

Magnus Enderud 
Løken

29

Anne Rebekka Øiseth Bøen 
Hemnes

28



legge forholdene til rette for det blomstrende kulturlivet 
som kommunen allerede har. 
 
• Vi vil ta vare på og videreutvikle et bredt tilbud innen 

idrett, kultur, frivillig lag og foreninger. 

• Vi ønsker å ivareta vår felles kulturarv, og tilby et 
mangfold av kulturopplevelser nær deg. 

• Vi vil jobbe for å styrke kulturavdelingen i kommunen. 

• Vi vil ivareta og videreutvikle det gode arbeidet i Aur-
skog-Høland kulturskole. 

• Vi vil jobbe for kommunale fritidstilbud som sikrer 
barn og unge like muligheter til deltakelse.

• I kommunen vår har vi gamle kirker, andre viktige 
kulturminner og flere flotte museer (Aurskog-Høland 
bygdetun, Kurøen bygdetun og Urskog fort). Kommu-
nen må bidra til at disse blir forvaltet, vedlikeholdt og 
formidlet på en god måte.

Et aktivt jordbruk i 
hele kommunen 
Senterpartiet er en stemme for matvaresikkerhet og 
matmangfold. Vi vil være et klart og tydelig talerør for de 
som produserer maten vår og hegne om Aurskog-Hølands 
status som en viktig landbrukskommune. 

• Vi vil jobbe for et aktivt jordvern i Aurskog-Høland.

• Vi vil fremme viktigheten av å ha matproduksjon nær 
deg, lokalt! 

• Vi vil jobbe for fortsatt aktivt landbrukskontor i egen 
kommune.

• Vi vil jobbe for at kommunen vektlegger mer bruk av 
trevirke som byggemateriale i fremtidige byggepro-
sjekter. 

• Vi vil at kommunen lager en egen «landbruksmel-
ding» om hvordan landbruk og skogbruk kan utvikles 
i åra som kommer. Det bør opprettes en tilskuddspost 
i kommunen for utviklingstiltak innen jord- og skog-
bruk.

Alma Edina Ydersbond 
Hemnes

32

Marianne Engh 
Setskog

36

Julius Egeberg Næss 
Bjørkelangen

35

Hjalmar Nordby 
Løken

33

Rita Rakstad 
Løken

34



Kommunal forvaltning 
– for deg!
Senterpartiet mener at kommunen som forvaltnings-
bedrift er et mål i seg selv, men et redskap for å løse 
viktige fellesoppgaver. Vi må hele tiden arbeide for at 
Aurskog-Høland kommune lever opp til de forventingene 
som innbyggerne har til kvalitet og tilgjengelighet. 

• Vi vil ha en tillitsreform i Aurskog-Høland kommune, 
hvor kommunen som arbeidsgiver bidrar til tillitsba-
sert ledelse og begrenser rapporterings- og kontroll-
regimer. Endringer må skje i nært samarbeid med de 
ansattes organisasjoner.

• Vi vil videreutvikle det kommunale tjenestetilbudet 
med høy kvalitet. 

• Vi skal sikre en bærekraftig kommuneøkonomi. De 
folkevalgte må kunne prioritere – utgiftene må ikke bli 
større enn inntektene. Dette er ikke minst viktig i en 
tid hvor kommunen har behov for store investeringer. 

• Vi vil rette særlig innsats inn mot de utfordringene 
som kommer i kjølvannet av befolkningsveksten i 
kommunen, med økt press på investeringer i barneha-
ge, skole og infrastruktur.

• Vi vil påse at selvkost-avgifter holdes på et aksepta-
belt nivå.

• Vi ønsker å være en ansvarlig arbeidsgiver for kommu-
nens ansatte.

• Vi er opptatt av at kommunens innbyggere er sikret 
en høy etisk standard i møte med alle kommunens 
tjenestetilbud.  

• Vi vil fortsatt arbeide for at det skal være et fullverdig 
lensmannskontor på Bjørkelangen, men full publi-
kumsservice og nærhet til publikum og en lang sven-
skegrense. 

• Vi mener brannberedskapen sikres best med desen-
traliserte stasjoner og framskutte enheter. 

• Vi mener at sammenslåingen av Østfold, Akershus og 
Buskerud til én region er veldig uklok. Det gir en gi-
gantregion uten sammenheng og er ødeleggende for 
fylket som et folkevalgt beslutningsnivå. Vi går derfor 
inn for at Viken oppløses. 

Johan Petter Simonsen 
Bjørkelangen

37

Karin Gulbrandsen 
Løken

41

Hilde B. Rasmussen 
Setskog

40

Sten Otto Heyerdahl 
Hemnes

39

Manon Vijlbrief 
Rømskog

38



B

Bli medlem og gjør Sp sterkere! 
 
Som medlem støtter du vårt arbeid for å sikre at 
nærhet skal være grunnsteinen for norsk politikk. 
Medlemskapet koster 440 kr. Der det er flere 
medlemmer i husstanden, kan medlem nr. 2, 3 
osv. betale kr. 160. 
 
Slik kan du melde deg inn: 

• Vipps: Velg handlekurvsymbolet, søk opp Senter-
partiet (#12711), meld deg inn og betal kontingen-
ten med én gang.

• SMS: Send kodeord «SP» til 2360 og fullfør 
registreringen (her kan du betale med kredittkort, 
via mobilfaktura eller få tilsendt faktura i posten).

• E-post: Send en mail til joab@stortinget.no og 
si at du vil bli medlem.  

Er du under 30 år og ønsker å bli medlem i 
Senterungdommen, send SUL til 2360 eller vipps 
til #116656.


