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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

Maria H. KristiansenLars Vegard FosserMette Østensvig

7 8 9



Å VOKSE OPP I RAKKESTAD – 
ET TRYGT OG GODT 
OPPVEKSTMILJØ
Rakkestad Senterparti ønsker at 
det skal være  godt å vokse opp i 
Rakkestad, alle skal føle en tilhørighet 
til vårt lokalsamfunn. Rakkestad skal 
være et naturlig sted å bosette seg for 
familier. 
Senterpartiet vil:

 innføre søskenmoderasjon på tvers 
av barnehage og SFO

 ha fokus på tidlig innsats og riktig 
bemanning med faglig kompetanse i 
barnehage og skole

 bygge ny barnehage i sentrum
 Tilby leksehjelp til elevene i 
Rakkestadskolen

 ha fokus på digitalisering i skolen
 Jobbe aktivt mot mobbing
 ha godt vedlikehold av 
Rakkestadskolenes bygninger og 
uteområder

KULTUR OG FRIVILLIGHET – 
FELLESSKAP OG ENGASJEMENT
Frivillig engasjement har stor egenverdi 
fordi det bidrar til å fylle den enkelte 
innbyggers liv med aktivitet og mening.
Senterpartiet vil:

 kulturskolen skal få nye og 
tilrettelagte lokaliteter i sentrum

 kommunen skal være pådriver for 
fysisk aktivitet blant innbyggerne

 turstiene rundt Rakkestad 
og Degernes sentrum skal 
vedlikeholdes og utvides

 det stimuleres til at frivillige aktører 
tilrettelegger for friluftsliv og 
turstier

HELSE OG OMSORG –  
TRYGGHET I ALLE LIVETS FASER
Rakkestad skal tilby gode helse 
og omsorgstjenester til alle våre 
innbyggere.
Senterpartiet vil:

 bygge et nytt og tidsriktig sykehjem
 bygge tilstrekkelig antall 
omsorgsboliger

 videreutvikle digitaliseringen 
og velferdsteknologien innen 
helsesektoren

 sikre nødvendig rekruttering av 
fagpersonell som sykepleiere, 
helsefagarbeidere og annet 
helsepersonell med hjelp av gode 
rekrutteringstiltak

 videreutvikle familiesenteret 
 sørge for at alle flyktninger som 
kommer til kommunen integreres 
på en god måte 

VÅR POLITIKK 
for Rakkestad 

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

Sarpsborg

senterpartiet.no/rakkestad
www.spkaroline.no

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

VÅR POLITIKK 
for hele Østfold og Viken

Sarpsborg

Rakkestad som egen kommune 
Rakkestad skal bestå som egen kommune, og Rakkestad Senterparti ønsker ikke en ny 
kommunesammenslåingsdebatt i perioden.

RAKKESTAD SENTRUM –  
ET LEVENDE LOKALSAMFUNN
Vi ønsker et aktivt sentrum som er 
godt tilrettelagt for handel. Målet er å 
skape trivsel, bolyst og aktivitet. 
Senterpartiet vil:

 en offensiv sentrumsutvikling 
der offentlige og private aktører 
samarbeider

 fortetting av sentrum med flere 
boenheter

 attraktive møteplasser og grønne 
lunger

 gode offentlige og private 
tjenestetilbud i sentrum

 flere sentrumsnære industritomter

KIRKEN – EN VIKTIG 
KULTURBÆRER
Rakkestad Senterparti ønsker å legge til 
rette for økt bruk av kirkene. 
Senterpartiet vil:

 utvide kirkegården ved Rakkestad 
Kirke

 sørge for godt vedlikehold av 
kirkebygningene og tilhørende 
uteområder 

 legge til rette for gravplasser 
uavhengig av religion og livssyn

NÆRING  – INNOVASJON OG 
UTVIKLING
Rakkestad har sterke tradisjoner 
innen håndverk, industri, landbruk og 
annen næringsvirksomhet. Rakkestad 
Senterparti ønsker å legge til rette for 
et allsidig næringsliv med plass til både 
store og små aktører.
Senterpartiet vil:

 mobildekning og fiber- og 
bredbåndtilgang skal videreutvikles 
og forbedres i de områder hvor 
dette er mangelfullt

 Rakkestad Næringsråd skal ha en 
aktiv rolle i næringsutviklingen i 
kommunen

 det skal legges til rette for videre 
næringsutvikling på Rudskogen 
Næringspark med god infrastruktur

 opprettholde et sterkt jordvern
 legge til rette for allsidig 
matproduksjon basert på lokale 
ressurser

 ikke selge Rakkestads kommunale 
skoger 

 ikke ha villsvin og ulv

KLIMA OG MILJØ – ET GRØNT 
RAKKESTAD
Rakkestad skal være en fremoverlent, 
klimavennlig kommune. 
Senterpartiet vil:

 benytte elbiler som kommunale 
kjøretøy

 ha flere ladestasjoner i Rakkestad 
og Degernes sentrum

 innføre en renovasjonsordning med 
hjemmesortering av matavfall, glass 
og metall

 vurdere aktuelle områder til en 
vindmøllepark og solcelleanlegg

 at massivtre vurderes som 
byggemetode til kommunale 
nybygg 

SAMFERDSEL, INFRASTRUKTUR 
OG BEREDSKAP – TRYGGHET FOR 
INNBYGGERNE 
Rakkestad Senterparti skal skape gode 
og trygge samferdselsløsninger for alle 
typer trafikanter. 
Senterpartiet vil:

 gi Rakkestad brannvesen gode 
arbeidsvilkår

 forbedre kollektivtrafikken til og fra 
kommunen 

 at alle skoleelever skal ha en trygg 
skolevei

 videreføre oppgradering og 
vedlikehold av kommunale veier

 at det installeres 
nødstrømsaggregat på Skautun

 videreutvikle samarbeidet med 
politiet

 legge til rette for nye boligområder 
i Rakkestad



Å VOKSE OPP I RAKKESTAD – 
ET TRYGT OG GODT 
OPPVEKSTMILJØ
Rakkestad Senterparti ønsker at 
det skal være  godt å vokse opp i 
Rakkestad, alle skal føle en tilhørighet 
til vårt lokalsamfunn. Rakkestad skal 
være et naturlig sted å bosette seg for 
familier. 
Senterpartiet vil:

 innføre søskenmoderasjon på tvers 
av barnehage og SFO

 ha fokus på tidlig innsats og riktig 
bemanning med faglig kompetanse i 
barnehage og skole

 bygge ny barnehage i sentrum
 Tilby leksehjelp til elevene i 
Rakkestadskolen

 ha fokus på digitalisering i skolen
 Jobbe aktivt mot mobbing
 ha godt vedlikehold av 
Rakkestadskolenes bygninger og 
uteområder

KULTUR OG FRIVILLIGHET – 
FELLESSKAP OG ENGASJEMENT
Frivillig engasjement har stor egenverdi 
fordi det bidrar til å fylle den enkelte 
innbyggers liv med aktivitet og mening.
Senterpartiet vil:

 kulturskolen skal få nye og 
tilrettelagte lokaliteter i sentrum

 kommunen skal være pådriver for 
fysisk aktivitet blant innbyggerne

 turstiene rundt Rakkestad 
og Degernes sentrum skal 
vedlikeholdes og utvides

 det stimuleres til at frivillige aktører 
tilrettelegger for friluftsliv og 
turstier

HELSE OG OMSORG –  
TRYGGHET I ALLE LIVETS FASER
Rakkestad skal tilby gode helse 
og omsorgstjenester til alle våre 
innbyggere.
Senterpartiet vil:

 bygge et nytt og tidsriktig sykehjem
 bygge tilstrekkelig antall 
omsorgsboliger

 videreutvikle digitaliseringen 
og velferdsteknologien innen 
helsesektoren

 sikre nødvendig rekruttering av 
fagpersonell som sykepleiere, 
helsefagarbeidere og annet 
helsepersonell med hjelp av gode 
rekrutteringstiltak

 videreutvikle familiesenteret 
 sørge for at alle flyktninger som 
kommer til kommunen integreres 
på en god måte 

VÅR POLITIKK 
for Rakkestad 

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

Sarpsborg

senterpartiet.no/rakkestad
www.spkaroline.no

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

VÅR POLITIKK 
for hele Østfold og Viken

Sarpsborg

Rakkestad som egen kommune 
Rakkestad skal bestå som egen kommune, og Rakkestad Senterparti ønsker ikke en ny 
kommunesammenslåingsdebatt i perioden.

RAKKESTAD SENTRUM –  
ET LEVENDE LOKALSAMFUNN
Vi ønsker et aktivt sentrum som er 
godt tilrettelagt for handel. Målet er å 
skape trivsel, bolyst og aktivitet. 
Senterpartiet vil:

 en offensiv sentrumsutvikling 
der offentlige og private aktører 
samarbeider

 fortetting av sentrum med flere 
boenheter

 attraktive møteplasser og grønne 
lunger

 gode offentlige og private 
tjenestetilbud i sentrum

 flere sentrumsnære industritomter

KIRKEN – EN VIKTIG 
KULTURBÆRER
Rakkestad Senterparti ønsker å legge til 
rette for økt bruk av kirkene. 
Senterpartiet vil:

 utvide kirkegården ved Rakkestad 
Kirke

 sørge for godt vedlikehold av 
kirkebygningene og tilhørende 
uteområder 

 legge til rette for gravplasser 
uavhengig av religion og livssyn

NÆRING  – INNOVASJON OG 
UTVIKLING
Rakkestad har sterke tradisjoner 
innen håndverk, industri, landbruk og 
annen næringsvirksomhet. Rakkestad 
Senterparti ønsker å legge til rette for 
et allsidig næringsliv med plass til både 
store og små aktører.
Senterpartiet vil:

 mobildekning og fiber- og 
bredbåndtilgang skal videreutvikles 
og forbedres i de områder hvor 
dette er mangelfullt

 Rakkestad Næringsråd skal ha en 
aktiv rolle i næringsutviklingen i 
kommunen

 det skal legges til rette for videre 
næringsutvikling på Rudskogen 
Næringspark med god infrastruktur

 opprettholde et sterkt jordvern
 legge til rette for allsidig 
matproduksjon basert på lokale 
ressurser

 ikke selge Rakkestads kommunale 
skoger 

 ikke ha villsvin og ulv

KLIMA OG MILJØ – ET GRØNT 
RAKKESTAD
Rakkestad skal være en fremoverlent, 
klimavennlig kommune. 
Senterpartiet vil:

 benytte elbiler som kommunale 
kjøretøy

 ha flere ladestasjoner i Rakkestad 
og Degernes sentrum

 innføre en renovasjonsordning med 
hjemmesortering av matavfall, glass 
og metall

 vurdere aktuelle områder til en 
vindmøllepark og solcelleanlegg

 at massivtre vurderes som 
byggemetode til kommunale 
nybygg 

SAMFERDSEL, INFRASTRUKTUR 
OG BEREDSKAP – TRYGGHET FOR 
INNBYGGERNE 
Rakkestad Senterparti skal skape gode 
og trygge samferdselsløsninger for alle 
typer trafikanter. 
Senterpartiet vil:

 gi Rakkestad brannvesen gode 
arbeidsvilkår

 forbedre kollektivtrafikken til og fra 
kommunen 

 at alle skoleelever skal ha en trygg 
skolevei

 videreføre oppgradering og 
vedlikehold av kommunale veier

 at det installeres 
nødstrømsaggregat på Skautun

 videreutvikle samarbeidet med 
politiet

 legge til rette for nye boligområder 
i Rakkestad



Å VOKSE OPP I RAKKESTAD – 
ET TRYGT OG GODT 
OPPVEKSTMILJØ
Rakkestad Senterparti ønsker at 
det skal være  godt å vokse opp i 
Rakkestad, alle skal føle en tilhørighet 
til vårt lokalsamfunn. Rakkestad skal 
være et naturlig sted å bosette seg for 
familier. 
Senterpartiet vil:

 innføre søskenmoderasjon på tvers 
av barnehage og SFO

 ha fokus på tidlig innsats og riktig 
bemanning med faglig kompetanse i 
barnehage og skole

 bygge ny barnehage i sentrum
 Tilby leksehjelp til elevene i 
Rakkestadskolen

 ha fokus på digitalisering i skolen
 Jobbe aktivt mot mobbing
 ha godt vedlikehold av 
Rakkestadskolenes bygninger og 
uteområder

KULTUR OG FRIVILLIGHET – 
FELLESSKAP OG ENGASJEMENT
Frivillig engasjement har stor egenverdi 
fordi det bidrar til å fylle den enkelte 
innbyggers liv med aktivitet og mening.
Senterpartiet vil:

 kulturskolen skal få nye og 
tilrettelagte lokaliteter i sentrum

 kommunen skal være pådriver for 
fysisk aktivitet blant innbyggerne

 turstiene rundt Rakkestad 
og Degernes sentrum skal 
vedlikeholdes og utvides

 det stimuleres til at frivillige aktører 
tilrettelegger for friluftsliv og 
turstier

HELSE OG OMSORG –  
TRYGGHET I ALLE LIVETS FASER
Rakkestad skal tilby gode helse 
og omsorgstjenester til alle våre 
innbyggere.
Senterpartiet vil:

 bygge et nytt og tidsriktig sykehjem
 bygge tilstrekkelig antall 
omsorgsboliger

 videreutvikle digitaliseringen 
og velferdsteknologien innen 
helsesektoren

 sikre nødvendig rekruttering av 
fagpersonell som sykepleiere, 
helsefagarbeidere og annet 
helsepersonell med hjelp av gode 
rekrutteringstiltak

 videreutvikle familiesenteret 
 sørge for at alle flyktninger som 
kommer til kommunen integreres 
på en god måte 

VÅR POLITIKK 
for Rakkestad 

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

Sarpsborg

senterpartiet.no/rakkestad
www.spkaroline.no

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

VÅR POLITIKK 
for hele Østfold og Viken

Sarpsborg

Rakkestad som egen kommune 
Rakkestad skal bestå som egen kommune, og Rakkestad Senterparti ønsker ikke en ny 
kommunesammenslåingsdebatt i perioden.

RAKKESTAD SENTRUM –  
ET LEVENDE LOKALSAMFUNN
Vi ønsker et aktivt sentrum som er 
godt tilrettelagt for handel. Målet er å 
skape trivsel, bolyst og aktivitet. 
Senterpartiet vil:

 en offensiv sentrumsutvikling 
der offentlige og private aktører 
samarbeider

 fortetting av sentrum med flere 
boenheter

 attraktive møteplasser og grønne 
lunger

 gode offentlige og private 
tjenestetilbud i sentrum

 flere sentrumsnære industritomter

KIRKEN – EN VIKTIG 
KULTURBÆRER
Rakkestad Senterparti ønsker å legge til 
rette for økt bruk av kirkene. 
Senterpartiet vil:

 utvide kirkegården ved Rakkestad 
Kirke

 sørge for godt vedlikehold av 
kirkebygningene og tilhørende 
uteområder 

 legge til rette for gravplasser 
uavhengig av religion og livssyn

NÆRING  – INNOVASJON OG 
UTVIKLING
Rakkestad har sterke tradisjoner 
innen håndverk, industri, landbruk og 
annen næringsvirksomhet. Rakkestad 
Senterparti ønsker å legge til rette for 
et allsidig næringsliv med plass til både 
store og små aktører.
Senterpartiet vil:

 mobildekning og fiber- og 
bredbåndtilgang skal videreutvikles 
og forbedres i de områder hvor 
dette er mangelfullt

 Rakkestad Næringsråd skal ha en 
aktiv rolle i næringsutviklingen i 
kommunen

 det skal legges til rette for videre 
næringsutvikling på Rudskogen 
Næringspark med god infrastruktur

 opprettholde et sterkt jordvern
 legge til rette for allsidig 
matproduksjon basert på lokale 
ressurser

 ikke selge Rakkestads kommunale 
skoger 

 ikke ha villsvin og ulv

KLIMA OG MILJØ – ET GRØNT 
RAKKESTAD
Rakkestad skal være en fremoverlent, 
klimavennlig kommune. 
Senterpartiet vil:

 benytte elbiler som kommunale 
kjøretøy

 ha flere ladestasjoner i Rakkestad 
og Degernes sentrum

 innføre en renovasjonsordning med 
hjemmesortering av matavfall, glass 
og metall

 vurdere aktuelle områder til en 
vindmøllepark og solcelleanlegg

 at massivtre vurderes som 
byggemetode til kommunale 
nybygg 

SAMFERDSEL, INFRASTRUKTUR 
OG BEREDSKAP – TRYGGHET FOR 
INNBYGGERNE 
Rakkestad Senterparti skal skape gode 
og trygge samferdselsløsninger for alle 
typer trafikanter. 
Senterpartiet vil:

 gi Rakkestad brannvesen gode 
arbeidsvilkår

 forbedre kollektivtrafikken til og fra 
kommunen 

 at alle skoleelever skal ha en trygg 
skolevei

 videreføre oppgradering og 
vedlikehold av kommunale veier

 at det installeres 
nødstrømsaggregat på Skautun

 videreutvikle samarbeidet med 
politiet

 legge til rette for nye boligområder 
i Rakkestad



Å VOKSE OPP I RAKKESTAD – 
ET TRYGT OG GODT 
OPPVEKSTMILJØ
Rakkestad Senterparti ønsker at 
det skal være  godt å vokse opp i 
Rakkestad, alle skal føle en tilhørighet 
til vårt lokalsamfunn. Rakkestad skal 
være et naturlig sted å bosette seg for 
familier. 
Senterpartiet vil:

 innføre søskenmoderasjon på tvers 
av barnehage og SFO

 ha fokus på tidlig innsats og riktig 
bemanning med faglig kompetanse i 
barnehage og skole

 bygge ny barnehage i sentrum
 Tilby leksehjelp til elevene i 
Rakkestadskolen

 ha fokus på digitalisering i skolen
 Jobbe aktivt mot mobbing
 ha godt vedlikehold av 
Rakkestadskolenes bygninger og 
uteområder

KULTUR OG FRIVILLIGHET – 
FELLESSKAP OG ENGASJEMENT
Frivillig engasjement har stor egenverdi 
fordi det bidrar til å fylle den enkelte 
innbyggers liv med aktivitet og mening.
Senterpartiet vil:

 kulturskolen skal få nye og 
tilrettelagte lokaliteter i sentrum

 kommunen skal være pådriver for 
fysisk aktivitet blant innbyggerne

 turstiene rundt Rakkestad 
og Degernes sentrum skal 
vedlikeholdes og utvides

 det stimuleres til at frivillige aktører 
tilrettelegger for friluftsliv og 
turstier

HELSE OG OMSORG –  
TRYGGHET I ALLE LIVETS FASER
Rakkestad skal tilby gode helse 
og omsorgstjenester til alle våre 
innbyggere.
Senterpartiet vil:

 bygge et nytt og tidsriktig sykehjem
 bygge tilstrekkelig antall 
omsorgsboliger

 videreutvikle digitaliseringen 
og velferdsteknologien innen 
helsesektoren

 sikre nødvendig rekruttering av 
fagpersonell som sykepleiere, 
helsefagarbeidere og annet 
helsepersonell med hjelp av gode 
rekrutteringstiltak

 videreutvikle familiesenteret 
 sørge for at alle flyktninger som 
kommer til kommunen integreres 
på en god måte 

VÅR POLITIKK 
for Rakkestad 

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

Sarpsborg

senterpartiet.no/rakkestad
www.spkaroline.no

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

VÅR POLITIKK 
for hele Østfold og Viken

Sarpsborg

Rakkestad som egen kommune 
Rakkestad skal bestå som egen kommune, og Rakkestad Senterparti ønsker ikke en ny 
kommunesammenslåingsdebatt i perioden.

RAKKESTAD SENTRUM –  
ET LEVENDE LOKALSAMFUNN
Vi ønsker et aktivt sentrum som er 
godt tilrettelagt for handel. Målet er å 
skape trivsel, bolyst og aktivitet. 
Senterpartiet vil:

 en offensiv sentrumsutvikling 
der offentlige og private aktører 
samarbeider

 fortetting av sentrum med flere 
boenheter

 attraktive møteplasser og grønne 
lunger

 gode offentlige og private 
tjenestetilbud i sentrum

 flere sentrumsnære industritomter

KIRKEN – EN VIKTIG 
KULTURBÆRER
Rakkestad Senterparti ønsker å legge til 
rette for økt bruk av kirkene. 
Senterpartiet vil:

 utvide kirkegården ved Rakkestad 
Kirke

 sørge for godt vedlikehold av 
kirkebygningene og tilhørende 
uteområder 

 legge til rette for gravplasser 
uavhengig av religion og livssyn

NÆRING  – INNOVASJON OG 
UTVIKLING
Rakkestad har sterke tradisjoner 
innen håndverk, industri, landbruk og 
annen næringsvirksomhet. Rakkestad 
Senterparti ønsker å legge til rette for 
et allsidig næringsliv med plass til både 
store og små aktører.
Senterpartiet vil:

 mobildekning og fiber- og 
bredbåndtilgang skal videreutvikles 
og forbedres i de områder hvor 
dette er mangelfullt

 Rakkestad Næringsråd skal ha en 
aktiv rolle i næringsutviklingen i 
kommunen

 det skal legges til rette for videre 
næringsutvikling på Rudskogen 
Næringspark med god infrastruktur

 opprettholde et sterkt jordvern
 legge til rette for allsidig 
matproduksjon basert på lokale 
ressurser

 ikke selge Rakkestads kommunale 
skoger 

 ikke ha villsvin og ulv

KLIMA OG MILJØ – ET GRØNT 
RAKKESTAD
Rakkestad skal være en fremoverlent, 
klimavennlig kommune. 
Senterpartiet vil:

 benytte elbiler som kommunale 
kjøretøy

 ha flere ladestasjoner i Rakkestad 
og Degernes sentrum

 innføre en renovasjonsordning med 
hjemmesortering av matavfall, glass 
og metall

 vurdere aktuelle områder til en 
vindmøllepark og solcelleanlegg

 at massivtre vurderes som 
byggemetode til kommunale 
nybygg 

SAMFERDSEL, INFRASTRUKTUR 
OG BEREDSKAP – TRYGGHET FOR 
INNBYGGERNE 
Rakkestad Senterparti skal skape gode 
og trygge samferdselsløsninger for alle 
typer trafikanter. 
Senterpartiet vil:

 gi Rakkestad brannvesen gode 
arbeidsvilkår

 forbedre kollektivtrafikken til og fra 
kommunen 

 at alle skoleelever skal ha en trygg 
skolevei

 videreføre oppgradering og 
vedlikehold av kommunale veier

 at det installeres 
nødstrømsaggregat på Skautun

 videreutvikle samarbeidet med 
politiet

 legge til rette for nye boligområder 
i Rakkestad



Et grønt og levende Rakkestad 
hvor beslutningene tas nær deg

senterpartiet.no/rakkestad

10 Magne Bjørnstad
11 Inger Synøve Haugaard
12 Øystein Torgrimsby
13 Liberty Bermeo Alintozon
14 Even Lund

15 Aud Sigrun Brigsten
16 John Martin Snopestad
17 Inger Kaatorp
18 Rolf Martin Rønneberg
19 Anne Gunhild Granberg

20 Øyvind Kristiansen
21 Ole Jørgen Bjørnstad
22 Anne Stamsås
23 Peder Martin Glomsrud
24 Steen Finnestad
25 Håkon Westad

Gunnar LineElise Lilletorp LienDagfinn Søtorp

Helén GraarudPeder HarlemKaroline Fjeldstad

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

Maria H. KristiansenLars Vegard FosserMette Østensvig

7 8 9


