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Vi tror på Lørenskog!

facebook.com/LorenskogSp
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Lørenskog Senterpartis valgprogram for kommunevalget 2019:

1.	 Senterpartiet	sier	nei	til	kommunesammenslåing

2.	 Senterpartiet	vil	bremse	den	voldsomme	utbyggingen	i	Lørenskog

3.	 Senterpartiet	vil	øke	bevilgningene	til	barnehagene	og	ha	flere	ansatte	i	barnehagene	

4.	 Senterpartiet	vil	bidra	til	at	barn	får	trygge	skoleveier

5.	 	Senterpartiet	har	nulltoleranse	for	mobbing	i	skolen	og	vil	styrke	arbeidet	med	 
holdningsskapende	arbeid,	rammer	og	grensesetting	i	skolen

6.	 	Senterpartiet	vil	sette	inn	flere	ressurser	i	skolen	for	å	hindre	at	så	mange	dropper	 
ut av videregående skole

7.	 Senterpartiet	vil	legge	til	rette	for	at	barn	og	ungdom	kan	drive	med	idrett	

8.	 	Senterpartiet	vil	i	integreringsarbeidet	fokusere	på	norskopplæring	og	få	 
flere	i	arbeid	

9.	 Senterpartiet	vil	at	omsorg	skal	tilbys	i	kommunen

10.	 	Senterpartiet	vil	at	beboerne	på	sykehjemmene	i	Lørenskog	skal	få	hjemmelaget	 
kortreist mat

11.	 	Senterpartiet	vil	kjempe	for	å	få	tilbake	Lørenskog	Lensmannskontor,	slik	det	var	 
før	Nærpolitireformen,	og	politiets	kriminalitetsforebyggende	arbeid

12.	 	Senterpartiet	vil	at	kommunen	skal	ha	et	fornuftig	forhold	til	parkeringsplasser	 
for privatbiler

13.	 	Senterpartiet	vil	ikke	innføre	eiendomsskatt	på	boliger

14.	 Senterpartiet	vil	at	matjorda	skal	dyrkes	og	kulturlandskap	bevares

15.	 	Senterpartiet	vil	samarbeide	med	Lørenskog	Næringsråd	om	utvikling	av	 
næringslivet i kommunen

Vårt valgprogram
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1.   Senterpartiet sier nei til kommunesammenslåing

	 	Senterpartiet	mener	at	Lørenskog	kommune	står	godt	på	egne	ben,	og	ønsker	at	Lørenskog	
skal være en bygd mellom Oslo og Lillestrøm.  

2.  Senterpartiet vil bremse den voldsomme utbyggingen i Lørenskog

	 	Veier	og	infrastruktur	er	ikke	dimensjonert	for	den	utvikling	det	legges	opp	til.	Senterpartiet	vil	
at	ny	boligutbygging	skal	være	hus	og	lavblokker	på	inntil	4	etasjer	med	leiligheter	ikke	mindre	
enn 45 kvadratmeter, med sol på syd- eller vestvendte terrasser/balkonger og grønne lunger 
rundt	boligene.	Det	viktigste	må	være	å	skape	grunnlag	for	gode	bomiljøer,	ikke	hvor	mange	
man	kan	få	plass	til	på	et	område.	Dette	innebærer	bl.a.	moderat	utbygging	på	Fjellhamar.

3.     Senterpartiet vil øke bevilgningene til barnehagene og ha flere ansatte  
i barnehagene 

	 	Barnehagene	tar	hånd	om	barna	når	foreldrene	er	på	jobb	og	er	uvurderlig	viktige	for	barnas	
sosiale	omgang	og	læring	i	de	første	årene.	Barna	har	ofte	en	lengre	«arbeidsdag»	enn	
foreldre	som	bringer	og	henter.	Det	er	derfor	viktig	at	forholdene	legges	til	rette	for	at	både	
barn	og	ansatte	skal	ha	det	bra.		Barnehager	som	melder	fra	om	dårlig	vedlikehold	innvendig	
og	utvendig	på	bygninger,	manglende	utfordringer	for	barna	i	uteområdet,	for	lite	penger	til	
vikarer,	ansatte	som	ikke	får	kompetanseheving	og	førstehjelpskurs,	at	det	er	for	mange	barn	
pr.	ansatt,	vil	bli	tatt	på	alvor	av	Senterpartiet.	

4.   Senterpartiet vil bidra til at barn får trygge skoleveier

	 	Det	skal	være	trygt	å	gå	og	sykle	til	skolen.	Senterpartiet	vil	bidra	til	det	bygges	flere	fortau	
på	utsatte	steder	og	at	det	blir	tryggere	å	sykle	på	oppmerkede	sykkelveier.	Om	vinteren	må	
snøen	fjernes	før	barna	går	til	skolen.	

5.     Senterpartiet har nulltoleranse for mobbing i skolen og vil styrke arbeidet med 
holdningsskapende arbeid, rammer og grensesetting i skolen

  Alle barn skal ha føle trygghet på skolen. Hvis noen blir mobbet, skal skolen ta tak i problemet 
umiddelbart. Hvis alle muligheter er prøvd uten at mobbingen stopper, skal den som mobber 
flyttes	til	en	annen	skole.
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6.     Senterpartiet vil sette inn flere ressurser i skolen for å hindre at så mange 
dropper ut av videregående skole

	 	Mer	enn	20	%	av	elevene	ved	videregående	skole	i	Lørenskog	fullfører	ikke	skolen	på	oppsatt	
tid.	Dette	må	vi	gjøre	noe	med	på	alle	skolenivåer,	slik	at	flere	elever	klarer	å	gjennomføre	
videregående skole.

7.   Senterpartiet vil legge til rette for at barn og ungdom kan drive med idrett 

	 	Senterpartiet	vil	verne	om	«gratisprinsippet»	for	leie	av	kommunale	anlegg	og	etablere	et	
fond	som	idrettslag	kan	søke	midler	fra	til	familier	med	lav	inntekt.	Idrett	for	barn	og	unge	skal	
ikke være avhengig av foreldrenes lommebok. 

8.     Senterpartiet vil i integreringsarbeidet fokusere på norskopplæring  
og få flere i arbeid 

	 	I	Lørenskog	bor	folk	som	kommer	fra	mange	land.	Senterpartiet	vil	legge	til	rette	for	
integrering	med	spesielt	fokus	på	norskopplæring	og	få	flere	ut	i	jobb.
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9.   Senterpartiet vil at omsorg skal tilbys i kommunen

	 	Med	din	stemme	vil	Senterpartiet	bidra	til	at	det	bygges	tilstrekkelig	antall	omsorgsboliger,	
slik at gamle og uføre som har behov for det kan bo på sykehjem og i avlastningsboliger i 
kommunen.  

	 	Senterpartiet	vil	styrke	hjemmesykepleien,	slik	at	de	som	ønsker	det,	kan	bo	hjemme	så	lenge	
som	mulig,	og	utvide	dagtilbudet	for	demente. 

	 	Det	er	viktig	at	alle	som	jobber	i	kommunen	skoleres	til	å	snakke	tilfredsstillende	norsk,	slik	at	
det er god kommunikasjon mellom hjelper og hjelpetrengende.

10.   Senterpartiet vil at beboerne på sykehjemmene i Lørenskog skal få  
hjemmelaget kortreist mat

	 	Kapasiteten	ved	Lørenskog	Sykehjem,	som	produserer	hjemmelaget	mat	til	alle	sykehjem	i	
Lørenskog,	er	sprengt.	Senterpartiet	støtter	en	utvidelse	av	kapasiteten	for	å	lage	hjemmelaget	
mat	på	egnet	sted	i	kommunal	regi.	God	og	sunn	mat	er	viktig	for	beboerne.	Kortreist	mat	er	
viktig	for	miljøet.	Dette	vil	også	bety	flere	arbeidsplasser	i	kommunen.	

	 	Vi	mener	at	det	kan	være	fornuftig	å	vurdere	om	produksjonen	bør	utvides	til	også	å	levere	
mat	til	andre	kommunale	institusjoner	og	folk	i	kommunen	som	har	behov	for	det.	

God helse og omsorg er viktig for Senterpartiet. Her fra Lørenskog sykehjem; Beboer Grete Nordli, sykepleier Camilla Schøyen
og Tom Arne Pedersen
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11.   Senterpartiet vil kjempe for å få tilbake Lørenskog Lensmannskontor, slik det 
var før Nærpolitireformen, og politiets kriminalitetsforebyggende arbeid

		 	Nærpolitireformer	har	medført	at	innbyggerne	i	Lørenskog	har	fått	et	sterkt	redusert	
Lensmannskontor	og	fått	svekket	politiets	kriminalitets-forebyggende	arbeid	i	kommunen.	
Senterpartiet	vil	ha	tilstedeværende	politi	og	vil	kjempe	for	å	få	tilbake	dette.			

12.    Senterpartiet vil at kommunen skal ha et fornuftig forhold til parkeringsplasser 
for privatbiler

  Bilen blir ikke borte med det første. Mange har et transportbehov med bil, fordi deres behov 
ikke	dekkes	med	offentlig	kommunikasjon,	sykkel	eller	ved	å	gå,	og	da	må	de	ha	et	sted	å	
parkere bilen.

	 	Senterpartiet	vil	at	nye	boligblokker	skal	planlegges	med	et	fornuftig	antall	parkeringsplasser	
til	leilighetene	og	et	rimelig	antall	gjesteparkeringsplasser	til	besøkende,	hjemmesykepleie	mv.	

	 	Videre	mener	Senterpartiet	at	det	må	være	et	tilstrekkelig	antall	parkeringsplasser	til	lærere	
som	er	avhengig	av	egen	bil	til	skolen,	og	at	foreldre	som	kjører	barn	til	idrettsanlegg	skal	
kunne parkere bilen for å se på barna.

13. Senterpartiet vil ikke innføre eiendomsskatt på boliger

	 	Senterpartiet	mener	at	kommunen	har	en	god	økonomi	og	at	det	ikke	er	behov	for	å	innføre	
eiendomsskatt.	
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14. Senterpartiet vil at matjorda skal dyrkes og kulturlandskap bevares

  De produkter som norske bønder produserer er blant de beste i verden.
	 	Dette	fordi	norske	bønder	følger	anbefalinger	fra	norske	myndigheter	til	dyrefor,	gjødsel	og	

plantevernmidler. Derfor kan du trygt spise norsk mat. Og kortreist mat er bra for miljøet.
	 	Senterpartiet	vil	at	dyrket	matjord	skal	bevares	og	ta	vare	på	kulturlandskap	for	kommende	

slekter.	Senterpartiet	er	derfor	imot	bygging	sør	for	Gamleveien.

15.   Senterpartiet vil samarbeide med Lørenskog Næringsråd om utvikling av  
næringslivet i kommunen

	 	Lørenskog	Næringsråd	er	et	partipolitisk	nøytralt	forum	og	en	samarbeids-	og	
diskusjonspartner for kommune og næringsliv i saker som angår næringslivet.

Bli medlem ved å sende sms  
«Sp»	til	2360	 
eller	søk	Senterpartiet	på	Vipps!
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1. KANDIDAT  

TOM ARNE PEDERSEN

2. KANDIDAT  

CATO WERNER MONRAD

 VÅRE KANDIDATER

Alder: 68 år
Bosted: Fjellhamar
Yrke: 	 Prosjektleder	og	forfatter
 
Tom Arne engasjerer seg sterkt for gode 
nærmiljø i Lørenskog. Han vil at  
Lørenskog skal bestå som egen kommune, 
bremse veksten og bevare matjorda.

Alder:  53 år
Bosted: Robsrud
Yrke:  Sikkerhetskonsulent
 
Cato Werner brenner for trygge  
lokalsamfunn,	og	er	opptatt	av	 
beredskap og forebygging.
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Den voldsomme veksten må bremses, og vi må 
utvikle gode bomiljø i hele kommunen. Vi vil stille 
strengere krav til utbyggere!

Lørenskog skal ha et nærpoliti som kjenner  
lokale forhold og kan jobbe forebyggende.  
Lensmannskontoret skal ha flere politifolk!

NR NAVN (FORNAVN, ETTERNAVN)1 F.ÅR STILLING/ BOSTED2

1 TOM ARNE PEDERSEN 1951 Fjellhamar

2 CATO WERNER MONRAD 1966 Lørenskog

3 Morten Nordli 1969 Finstadjordet

4 Tore Ruud 1954 Finstadjordet

5 Liv Monica Bargem Stubholt 1961 Lørenskog

6 Steinar Haugse 1976 Rasta

7 Karstein Brøndbo 1963 Fjellhamar

8 Marianne Korsrud 1976 Lørenskog

9 Kathrine Østbye 1981 Lørenskog

10 Solveig Halvorsen Bjørnholt 1967 Finstadjordet

11 Tor Kristen Bergum Røed 1954 Lørenskog

12 Trond Arne Reierstad 1958 Finstadjordet


