
HELE SKIPTVET
senterpartiet.no/skiptvet

Terje GrønlundOda Cecilie SvaeRichard Narvestad

Turid SundeTor Jacob SolbergAnne-Grethe Larsen

1 2 3

4 5 6

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

7.	 Astrid	Margrethe	Enersen
8.	 Joakim	Dahl
9.	 Siw	Margrethe	Wasenius
10.	 Geir	Egil	Fjære
11.	 Eirin	Juliane	Solberg
12.	 Ole	Kristian	Skjelle

13.	 Kari	Ingulstad	Botterud
14.	 Lill	Inger	Nordvik
15.	 Ole	Jan	Skogstad
16.	 Sveinung	Johan	Husengen
17.	 Steinar	Ringstad
18.	 Solveig	Ånsløkken



Fullstendig program finner du på  
senterpartiet.no/skiptvet

ELDREOMSORG
 Fersk og næringsrik mat fra 
kjøkkenet på Sollia skal bestå!

 Skal ha mulighet til å leve i 
omgivelser som er trygge og som 
møter individuelle behov. 

 Styrke og utvikle 
hjemmesykepleien og 
hjemmehjelpen.  

KLIMA
 Vi skal ha et bevisst forhold til 
klima og ressursbruk, med mål 
om forbedring i alle ledd.

MØTEPLASSER OG 
INKLUDERING

 Utvikle møtesteder for alle aldre 
både innenfor kultur, frivillige 
organisasjoner og idrett.

 Biblioteket og bygdekino er 
viktig, og må videreutvikles som 
tilbud og møteplass.

 Vi vil jobbe for møteplasser 
mellom alle aldre som barseltreff 
på Sollia mm.

SKAPENDE	NÆRINGSLIV
 Etablere nettverk med mål 
å utvikle eller skape flere 
arbeidsplasser . 

 Synliggjøre våre 
næringsmuligheter på ny og 
tydeligere måte. 

 Videreutvikle praktiske valgfag 
på Ungdomsskolen.

 Skape flere læreplasser enn i 
dag.

 Vi vil åpne opp for lokale 
innkjøpsavtaler av varer og 
tjenester der det er naturlig.

 Etablering av fiber for HELE 
kommunen.

LIVSMESTRING	OG	
FOLKEHELSE 

 Skape trygghet gjennom høyt 
fokus på brann og beredskap.

 Vi skal jobbe systematisk for 
reduksjon av tuneflueplagen.

 Utvikle turmulighetene for bedre 
trivsel og helse.

 Redusere ensomhet, psykiske 
lidelser og rusmisbruk gjennom 
styrket forebygging. 

 Vi vil bruke alle muligheter vi 
har til å hjelpe flere inn i jobb og 
aktivitet.

 Styrke veiledningstjenestene 
i kommunen med bl.a. 
kreftkoordinator.

BARN	OG	UNGE.
 Fullføre utbygging Vestgård og 
Kirkelund

 Tilstrekkelig og kvalifisert 
bemanning i barnehage og skole 
vil være høyt prioritert.

 Sikre godt tverrfaglig arbeid 
mellom kommunale tjenester.

 Sikre et bedre forebyggende 
arbeid rundt ungdom og rus.

Senterpartiet er garantist for at Skiptvet kommune skal 
bestå og utvikles med lokalt selvstyre, gode tjenester nær 
folk, og en god politikk der HELE Skiptvet er i fokus. Gjennom 
nøktern og trygg politikk skal vi bruke det handlingsrommet 
kommuneøkonomien gir for best mulig utvikling av Skiptvet 
som levende og godt lokalsamfunn.

VÅR	POLITIKK 
for hele Skiptvet 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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