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senterpartiet.no/marker

7. Liv Solberg  
8. Martin Muskaug
9. Anne M. Engeloug
10. Ole P. Aarnæs
11. Kjetil Ruud
12. Grethe D. Bjerke
13. Torbjørn B. Moseby
14. Anne M. Grislingås

15. Carl J. M. Røen
16. Amund Rakkestad
17. Guri Haneborg
18. Jens H. Bjerke
19. June S. Granli
20. Svend B. Gasmann
21. Anne B. Krog  
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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
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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
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Fullstendig program finner du på  
senterpartiet.no/marker

ANSVARLIG STYRING
 Fortsette som selvstendig 
kommune

 Aktiv eiendomsforvaltning av 
kommunale bygg

 Heltidskultur i pleie og omsorg
 Bærekraftig investeringsplan
 Aktiv bruk av kommunens 
kompetanseplan

 Tillitsløft, mer tillit og mindre 
byråkrati

 Godt arbeidsklima mellom 
ansatte og politikere på alle 
nivåer

 GRØNN VEKST
 Smartere utvikling av 
utmarksressurser 

 Arbeide mot nedbygging av 
matjord

 Etterleve kommunens klimaplan
 Norsk tre som byggemateriale i 
kommunale bygg

 Opprettholde kulturlandskapet
 Aktiv og lokal viltforvaltning

 UNG I MARKER
 Åpen helsestasjon for ungdom
 Etablering av ungdommens 
kommunestyre

 Chattetjeneste for unge
 Bedre kollektivtilbudet
 Tidlig innsats i barnehage og 
skole

 Et trygt læringsmiljø for elever 
og ansatte

BO I MARKER
 Fiber til alle
 Attraktive boligtomter
 Videreutvikle bruken av 
velferdsteknologi

 Etablering av 
kreftkoordinatorstilling

 Få utflytta Markinger tilbake
 Skape helsefremmende samfunn

YRENDE KULTURLIV
 Åpen og inkluderende kirke
 Gratis bruk av kommunale bygg 
for lag og foreninger

 Legge til rette for frivilligheten
 Etablere oppholdssted i sentrum 
for barn og unge, mellom skole 
og fritidsaktiviteter

SKAPENDE NÆRINGSLIV
 Videreutvikle Ressursparken
 Utbyggingsklare næringstomter
 Stimulere til bruk av lokal 
handelsstand og næring

 Videreutvikle Ørje sentrum
 Opprettholde et godt 
landbrukskontor (LMN)

 Fortsette den gode dialogen 
mellom næringsdrivende og 
kommunen

Vi vil ha gode tilbud og like muligheter i alle livsfaser uansett 
hvor man bor i Marker. 
Markers naturressurser gir gode muligheter for vekst og 
utvikling. Vi skal ivareta og styrke Markers identitet på 
kort og lang sikt. Marker kommune skal være en attraktiv 
arbeidsplass med positivt omdømme.

VÅR POLITIKK 
for hele Marker 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 til å gjøre regionen 
klimavennlig 

 at bysentra, 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 Sarpsborg
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