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12. Ole-Anders H. Bodal, Eidsberg
13. Tuva Nybakk, Trøgstad
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17. Anne Kristoffersen, Spydeberg
18. Georg S. Brødholt, Hobøl

19. Margrete L. Bjøntegaard, Askim 
20. Elisabeth S. Gundersen, Eidsberg
21. Sidsel Sørli, Spydeberg
22. Jørn Pettersen, Eidsberg
23. Kjell Ove Hansen, Askim
24. Maria N. Hundvebakke, Trøgstad
25. Hieu Trung Tran, Eidsberg
26. Carita Margrethe Dahle, Hobøl
27. Hans A. O. Moen, Trøgstad
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29. Sverre Lund, Hobøl
30. Torunn K. Bendtsen, Spydeberg
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36. Øystein Mysen, Eidsberg
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40. Hallvard Geithung, Hobøl 
41. Tor Sæther, Askim

Mattis Minge
Eidsberg

Øystein Østre
Askim

Hilde Kraggerud
Hobøl

Sigmund Lereim
Spydeberg

Kristin Ianssen
Eidsberg

Saxe Frøshaug
Trøgstad
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Kommunestyrekandidater

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
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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

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



DEN MANGFOLDIGE 
KOMMUNEN MED DE GODE 
LOKALSAMFUNNENE

 Satse på utvikling og vekst i alle 
deler av kommunen. 

 Øke støtten til, og samspillet 
med, lokalt kulturliv og 
frivillighet.

 Bygge ut gang- og sykkelveier.
 Gi økt rom for spredt 
boligbygging.

 Styrke bibliotekene, så de blir 
gode samlingssteder for alle.

 Ta vare på bygdemuseene, 
kirkene og fortene.

 Viderutvikle det forebyggende  
samarbeidet mellom kommune 
og politi.

 Sørge for gode lokale 
idrettsanlegg og kulturarenaer.

TRYGGHET FOR 
GRUNNLEGGENDE VELFERD

 Skolehelsetjeneste skal ukentlig 
ha åpen dør for elevene på alle 
skoler.

 Ektefeller/samboere som trenger 
sykehjemsplass skal få plass på 
samme sykehjem.

 Sikre godt krisesentertilbud i 
Indre Østfold.

 Opprettholde kjøkken ved de 
lokale sykehjemmene, og sikre 
beboerne sunn og velsmakende 
mat.

 Videreutvikle tilbudet ved de 
lokale dagsentrene. 

 Være en pådriver for å ta i bruk 
ny velferdsteknologi.

 Indre Østfold skal være en 
inkluderende kommune, der alle 
kan føle seg hjemme, uansett 
alder, kulturell bakgrunn og 
funksjonsevne.

GOD STYRING OG KLARE MÅL
 Ingen eiendomsskatt på 
bolig og næring i kommende 
4-årsperiode.

 Nøktern bruk av offentlige 
midler og ingen unødvendig 
byråkratisering.

 Raust og konstruktivt samarbeid 
med nabokommunene.

 Indre Østfold kommune skal 
være en attraktiv arbeidsplass 
med tillitsbasert ledelse.

 De ansatte skal få gode 
muligheter til faglig utvikling.

 Godt vedlikehold av all 
kommunal eiendom, og rasjonell 
utnyttels av kommunens 
eiendomsmasse. 

 Beholde eierskap i eksisterende 
energiselskaper.

DEN NÆRINGSVENNLIGE 
KOMMUNEN

 Kommunen skal stimulere til 
innovasjon og være en aktiv 
støttespiller for lokalt næringsliv 
og nyetableringer. 

 RV22 fra Momarken til 
Lillestrøm skal bli det neste store 
veiprosjektet i Østfold.

 Heve standarden på FV115 og 
FV120.

 Sørge for høyhastighets 
bredbånd og god mobildekning i 
hele kommunen.

 Arbeide for at mest mulig 
av detaljhandelen foregår i 
tettstedene.

 Tilrettelegge for gode lokale og 
regionale næringsarealer.

 Være en foregangskommune på 
læreplasser.

Vi ønsker å ta vare på alle innbyggerne i kommunen. Det betyr at 
utviklingen skal skje i alle byer, grender og tettsteder. Den enkelte 
innbygger skal oppleve at det er kort vei til der beslutningene 
fattes.
Senterpartiet setter folkehelse i sentrum, og vil at helsefremmende 
og forebyggende arbeid skal være integrert i alt kommunen driver 
med. 

VÅR POLITIKK 
Indre Østfold

Fullstendig program finner du på  
senterpartiet.no/ostfold 
senterpartiet.no/viken

Sarpsborg

Fullstendig program finner du på  
senterpartiet.no/indreostfold

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

DEN GRØNNE KOMMUNEN
 Styrke jordvernet.
 Naturessursene skal nyttes 
gjennom aktiv og bærekraftig 
bruk. 

 Aktivt bekjempe fremmede 
arter som truer det biologiske 
mangfoldet.

 Sikre kvaliteten på våre 
drikkevannskilder.

 Forbedre kollektivtilbudet.
 Arbeide for gratis 
pendlerparkeringer.

 Lage en helhetlig plan som 
sikrer at hele kommunen 
brukes på en bærekraftig og 
samfunnsøkonomisk god måte.

DEN BESTE 
OPPVEKSTKOMMUNEN 

 Opprettholde skolestrukturen og 
videreutvikle de skolene vi har.

 Aktiviteter rettet mot barn og 

unge skal få låne kommunale 
lokaler gratis.

 Forbedre kollektivtilbudet for 
barn og unge.

 Arbeide for at kommunen har 
tilstrekkelig faglært personale i 
skole og barnehage.

 Sørge for høyhastighets 
bredbånd til alle skoler.

 Styrke rådgivertjenesten i 
grunnskolen fra og med sjuende 
klasse.

 Styrke etter- og videreutdanning 
av lærere og barnehageansatte.

 Sørge for gode praktiske 
læringsarenaer.

 Sikre at de unge får nok 
aktivitet og sunn mat i skole og 
barnehage.

 Entreprenørskap og innovasjon 
skal være en naturlig del av 
elevenes hverdag.

 Pc til alle i ungdomsskolen

VÅR POLITIKK 
for hele Østfold og Viken

Sarpsborg
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innbygger skal oppleve at det er kort vei til der beslutningene 
fattes.
Senterpartiet setter folkehelse i sentrum, og vil at helsefremmende 
og forebyggende arbeid skal være integrert i alt kommunen driver 
med. 

VÅR POLITIKK 
Indre Østfold

Fullstendig program finner du på  
senterpartiet.no/ostfold 
senterpartiet.no/viken

Sarpsborg

Fullstendig program finner du på  
senterpartiet.no/indreostfold

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

DEN GRØNNE KOMMUNEN
 Styrke jordvernet.
 Naturessursene skal nyttes 
gjennom aktiv og bærekraftig 
bruk. 

 Aktivt bekjempe fremmede 
arter som truer det biologiske 
mangfoldet.

 Sikre kvaliteten på våre 
drikkevannskilder.

 Forbedre kollektivtilbudet.
 Arbeide for gratis 
pendlerparkeringer.

 Lage en helhetlig plan som 
sikrer at hele kommunen 
brukes på en bærekraftig og 
samfunnsøkonomisk god måte.

DEN BESTE 
OPPVEKSTKOMMUNEN 

 Opprettholde skolestrukturen og 
videreutvikle de skolene vi har.

 Aktiviteter rettet mot barn og 

unge skal få låne kommunale 
lokaler gratis.

 Forbedre kollektivtilbudet for 
barn og unge.

 Arbeide for at kommunen har 
tilstrekkelig faglært personale i 
skole og barnehage.

 Sørge for høyhastighets 
bredbånd til alle skoler.

 Styrke rådgivertjenesten i 
grunnskolen fra og med sjuende 
klasse.

 Styrke etter- og videreutdanning 
av lærere og barnehageansatte.

 Sørge for gode praktiske 
læringsarenaer.

 Sikre at de unge får nok 
aktivitet og sunn mat i skole og 
barnehage.

 Entreprenørskap og innovasjon 
skal være en naturlig del av 
elevenes hverdag.

 Pc til alle i ungdomsskolen

VÅR POLITIKK 
for hele Østfold og Viken

Sarpsborg



MULIGHETER I HELE
INDRE ØSTFOLD

senterpartiet.no/indreostfold

7. Simen Gjølsjø, Hobøl
8. Lars Holene, Askim
9. Elin Klufterud, Eidsberg
10. Martha H. Holsen, Eidsberg
11. Anne Marie Solberg, Hobøl
12. Ole-Anders H. Bodal, Eidsberg
13. Tuva Nybakk, Trøgstad
14. Stian M. Eriksen, Trøgstad
15. Christin Rensmoen, Askim
16. Tormod Kopperud, Eidsberg
17. Anne Kristoffersen, Spydeberg
18. Georg S. Brødholt, Hobøl

19. Margrete L. Bjøntegaard, Askim 
20. Elisabeth S. Gundersen, Eidsberg
21. Sidsel Sørli, Spydeberg
22. Jørn Pettersen, Eidsberg
23. Kjell Ove Hansen, Askim
24. Maria N. Hundvebakke, Trøgstad
25. Hieu Trung Tran, Eidsberg
26. Carita Margrethe Dahle, Hobøl
27. Hans A. O. Moen, Trøgstad
28. Kristine Maseng, Askim
29. Sverre Lund, Hobøl
30. Torunn K. Bendtsen, Spydeberg

31. Jens Helge Jorud, Trøgstad
32. Bodil Torp Huse, Askim
33. Jarle Syversby, Hobøl
34. Knut E. Berger, Hobøl
35. Håvard Galtestad, Spydeberg
36. Øystein Mysen, Eidsberg
37. Marit Femmen, Askim
38. Eivind Mjærum, Hobøl
39. Marcela Bakken, Eidsberg
40. Hallvard Geithung, Hobøl 
41. Tor Sæther, Askim

Mattis Minge
Eidsberg

Øystein Østre
Askim

Hilde Kraggerud
Hobøl

Sigmund Lereim
Spydeberg

Kristin Ianssen
Eidsberg

Saxe Frøshaug
Trøgstad

1 2 3

4 5 6

Kommunestyrekandidater

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

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


