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Katrine Kerr Gammelsrød (6.kand.) Anne-Marte Elvestad (5.kand.)  
Gry Mossikhuset (3.kand.) og Erling Ek Iversen (4.kand.)

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

3. Johan Edvard Grimstad
Råde i Østfold

1. Anne Beathe K. Tvinnereim 
Enebakk i Akershus

2. Olav Skinnes 
Krødsherad i Buskerud

1.kandidat Johan Edvard Grimstad        2.kandidat Katrine Langgård

7 Tarald Amundsrud 1977

8 Claudia Denisa Lezeu 1993

9 Kurt Ragnar Ollila 1959

10 Inger Margareth Gjersøe 1949

11 Trond Løken 1984

12 Toril Weel Kristiansen 1962

13 Edvard Dreier Grimstad 2001

14 Emma Elnes Elvestad 1996

15 Harald Spydevold 1945

16 Dag Haugesten 1962

17 Petter Ørmen 1967

18 Øystein Edvard Grimstad 1980



Fullstendig program finner du på  
senterpartiet.no/rade

næringsutvikling og utvikle 
mulighetene med marin 
produksjon og vann-/sjøaktivitet

KLIMA OG MILJØ 
 Framtidig nedbyggingsområde 
på dyrket mark, tas ut av 
arealplan

 Etablere gang- og sykkelsti 
mellom Tomb, Karlshus og 
Ørmen

 Vi vil ha et kommunalt 
klimabudsjett 

 Kommunens innkjøpspolitikk skal 
være klimasmart og styrke lokalt 
næringsliv

 Råde kommune skal ha en 
klimabevisst reisepolitikk 

 Anlegge ringeledning som sikrer 
vannforsyning i Saltnes

 Nye kommunale bygg skal ha 
klimavennlige energiløsninger og 
bygges i tre 

LOKALT DEMOKRATI 
 Råde skal bestå som selvstendig 
kommune

 Vi vil gjennomføre et lokalt 
tillitsløft, med mindre detalj-
styring og kontroll og mer tillit 

 Sikre et godt samarbeid med 
nabokommunene  

ELDRE, HELSE OG OMSORG 
 Vi vil ta i bruk ny 
velferdsteknologi som frigjør 
arbeidstid til «Ansikt-Til-Ansikt» 
og omsorgsoppgaver

 Helsehuset sertifiseres til et 
livsgledesykehjem

 Råde skal ha tannhelsetjeneste 
tilstede i kommunen

KULTUR OG OPPVEKST 
 Råde skal ha en leksebevisst 
skole 

 Estetiske og praktiske fag skal 
styrkes

 Styrke psykososiale tjenester på 
skolene   

 Tilbud og organisering 
av kulturskolen og Råde 
skolemusikkorps skal 
gjennomgås 

 Uorganiserte barn og ungdom 
skal ha aktivitetstilbud

SKAPENDE NÆRINGSLIV 
 Vi ønsker sentrumsutvikling med 
gode møteplasser og variert 
næringsliv 

 Lokale matprodusenter skal 
styrkes. Tilrettelegge for 
matutsalg/serveringssteder som 
kan knytte til seg turisme

 Vi vil tilrettelegge for variert 

Senterpartiet vil at Råde kommune skal være en god kom-
mune å bo, vokse opp, leve og arbeide i. Vi vil ha et Råde 
med rom for variasjoner i et inkluderende, tillitsfullt, raust, 
løsningsorientert og handlekraftig samfunn. Kommunen må 
være kompetent og forutsigbar i samhandlingen mellom 
innbyggerne, næringslivet og frivillige organisasjoner.

Kommunevalgprogram
Råde SP 2019-2023

Med handlekraft og hjerte for Råde
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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