
HELE HVALER
senterpartiet.no/hvaler

7. Wenche Isabella Sørensen, 1946, Kirkøy
8. Andreas Fjellholt, 1986, Kirkøy
9. Vidar Brenne 1953, Kirkøy
10. Kari Furset 1946, Kirkøy
11. Birger Fjellholt, 1951, Kirkøy
12.	Carl	Otter	Storrød,	1992,	Kirkøy
13. Kari Ane U. Kvendseth, 1978, Vesterøy
14. Erik Ragnarsønn Lie, 1982, Asmaløy
15. Wiggo Rinde Elvestad, 1978, Kirkøy

Anders Svanekil  
1983, Asmaløy

Anne Holt  
1955, Vesterøy

Thor Bjønnes  
1947, Asmaløy

Gerd Berit Utgård 
1959, Vesterøy

Magnus	Pettersen	
1978, Asmaløy

Hans Herman Utgård 
1954, Vesterøy
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Kommunestyrekandidater

HELE ØSTFOLD
senterpartiet.no/ostfold

1. Annet Beathe K. Tvinnereim 
 Akershus
2. Olav Skinnes, Krødsherad 
Buskerud
3. Johan Edvard Grimstad 
Østfold
4. Brita Skallerud 
Akershus

5. Magnus Weggesrud 
Buskerud
6. Annette Lindahl Raakil 
Østfold
7. Eli Hovd Presegården 
Buskerud
8. Ole Kristian Kaurstad 
Akershus

9. Elisabeth S. Gundersen 
Østfold
10. Anne K. Grimsrud
Buskerud
11. Dagfinn Sundsbø 
Akershus
12. Håkon Tolsby,  
Østfold

12. Håkon Tolsby
Aremark

9. Elisabeth S. Gundersen
Eidsberg

6. Annette Lindahl Raakil
Rygge

Fylkestingskandidater

Sarpsborg
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3. Johan Edvard Grimstad
Råde i Østfold

1. Anne Beathe K. Tvinnereim 
Enebakk i Akershus

2. Olav Skinnes 
Krødsherad i Buskerud

Sarpsborg



Fullstendig program finner du på  
senterpartiet.no/hvaler

Hvaler skal være en selvstendig kommune det er godt å bo 
i – en moderne framtidsrettet bygd som samtidig beholder 
den særegne naturen, skjærgården og kulturlandskapet.

NÆRHET til folk og tjenester skal være kommunens viktigste fortrinn. 
Nærhet gir også grunnlag for økt TILLIT. 

 Vi ønsker en «TILLITSREFORM» sentralt og lokalt, som gir økt status til de 
ansattes   realkompetanse. Mindre fokus på rapportering og detaljstyring 
frigjør ressurser til  reell verdiskapning.

Vi aksepterer ikke sentraliseringspolitikken, men ønsker å styrke 
bosetningen i HELE HVALER.

Vi vil jobbe for å få tilbake et LOKALT POLITIKONTOR.  
Lokalkjente er effektive og kan forebygge.

Etter nedlegging av Floren og Åttekanten, må det jobbes målrettet for å 
styrke barn og unges leke- og utemiljø i hele kommunen der folk bor.  
Med voksne ombord sikres TRYGGE SKOLEBUSSER uten mobbing.

Sykehjem skal være kommunalt drevet og ikke konkurranseutsettes.  
Vi vil satse på 
kompetanseutvikling 
av ansatte innen 
pleiesektoren  og BEDRE 
ARBEIDSMILJØET OG 
BEMANNINGEN. Å bo 
hjemme kombinert med 
en god hjemmetjeneste 
og ny velferdsteknologi 
må prioriteres.

Næringsdrivende  skal 
oppleve kommunen som 

VÅR POLITIKK 
for hele Hvaler Fullstendig program finner du på  

senterpartiet.no/ostfold 
senterpartiet.no/viken

GRØNN FRAMTID
Senterpartiet	vil

 styrke jordvernet og bedre 
vannmiljøet 

 gjennom økt CO2-binding i skog 
og jord, bidra å gjøre til regionen 
klimavennlig 

 at bysentrum, bydelene, bygder 
og lokalsamfunnene skal være 
gode å leve i 

 satse på ny miljøvennlig 
teknologi og energiformer for 
kollektivtrafikk, privatbilisme og 
transport 

SAMFERDSEL
Senterpartiet	vil:

 styrke vedlikeholdet på 
fylkesveiene

 innføre ett billett- og sonesystem 
i hele regionen, inkludert Oslo, 
for buss og bane

 bruke Moss lufthavn Rygge og 
si nei til en tredje rullebane på 
Gardermoen

 jobbe for gode tverrforbindelse i 
Østfold og mellom Østfold resten 
av Viken

LOKALT FOLKESTYRE
Senterpartiet	vil:

 ha en tillitsreform og redusere 
graden av detaljstyring  

 arbeide for mest mulig 
åpenhet med færrest mulig 
heltidspolitikere i Viken 

 ha et inkluderende samfunn hvor 
alle skal føle seg ivaretatt

UTDANNING 
Senterpartiet	vil:

 opprettholde dagens 
skolestruktur i Østfold med 
skoler som kombinerer 
studiespesialiserende og 
yrkesrettede linjer 

 satse på flere lærlinger og ha 
fleksibilitet mellom studieløpene 

 ha fokus på det psykososiale 
miljøet 

 at inntaket til videregående 
skole skal baseres på 

nærskoleprinsippet og går imot 
fritt skolevalg

 prioritere karriereveiledning, 
voksenopplæringstilbudet og 
livslang læring

NÆRINGSLIV   
Senterpartiet	vil:

 redusere byråkratiet for små- og 
mellomstore bedrifter

 utvikle nye næringer gjennom 
teknologi og forskning knyttet til 
det grønne skiftet 

 bruke fylkeskommunens 
innkjøpsmakt aktivt for å løfte og 
utvikle lokalt grønt næringsliv

 styrke satsing på besøks- og 
opplevelsesnæringer

 øke matproduksjonen
 styrke skog- og trebaserte 
næringer

Senterpartiet vil ha gode og nære tjenester i hele Østfold - 
og hele Viken. Vi mener fylket Viken er en dårlig idé og vil 
jobbe for at sammenslåingen oppløses. Inntil det skjer, vil vi 
jobbe for et levende folkestyre og at oppgavene løses slik at 
folk sikres likeverdige og gode tjenester.  

VÅR POLITIKK 
for hele Østfold og Viken

Sarpsborg Sarpsborgen LØSNINGSORIENTERT medspiller. Hvalers mange service-, handels- og 
håndverksbedrifter skal aktivt støttes i å utvikle arbeidsplasser.

Det må legges til rette for fiskerinæring i alle havner samtidig med 
utvikling av Utgårdskilen.

KLIMAPLANER legges til grunn for alle 
kommunale planer og enkeltvedtak og 
miljøaspektet skal utredes grundig, med særlig 
vekt på jordvern.

Vi støtter økt elektrifisering og etablering og 
bruk av BÆREKRAFTIGE ENERGIFORMER. Store 
vindmøller er uaktuelt, men mindre anlegg 
med vertikale rotorer kan støttes.

Vi må få gang- og sykkelsti og gode 
PARKERINGSLØSNINGER FOR PENDLERE langs 
hele fv 108.

BÅTPLASS for fastboende bør være nærmest 
der de bor og VEDLIKEHOLDSMUDRING ved 
alle brygger må bli lettere å få til. 

Kommunen må støtte lag og foreninger og gi 
kulturskolen og biblioteket gode vilkår.
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