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Vi tar hele Skiptvet med inn i framtiden!
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«Samarbeid er nøkkelen til de gode beslutningene»
Når jeg nå stiller til valg for Skiptvet Sp for en ny periode, har jeg 
vært politisk aktiv i 12 år i Skiptvet. I denne perioden har jeg vært 
varaordfører, og jeg har lært mye de siste årene for å kunne bli den 
nye ordføreren i den fantastiske bygda vår! Det er på tide med et 
bytte av politisk styre, og samtidig kan vi sørge for at Skiptvet får 
sin første kvinnelige ordfører! Jeg har et sterkt ønske om å bli din 
neste ordfører, og er klar for oppgaven. 
I løpet av disse årene har jeg vært med å bestemme den viktige ut-
byggingen av Vamma 12, Skiptvet sine interesser i Østfold Energi og 
sikret at Skiptvet igjennom godt planarbeid har en langsiktig plan 
på utbygging av både skole og barnehager og utvikling sentrums-
områder.
Jeg er opptatt av hele Skiptvet. Skiptvet skal bestå som egen 
selvstendig kommune, hvor vi skal levere tjenester nært til bygdas 
innbyggere. Nærhet til folket er viktig! 
Kommunen er avhengig av god økonomi, og at kommunen må 
styres slik at vi klarer å levere gode tjenester. Jeg kan ledelse, og har 
lang erfaring med hvordan en skal lykkes med gode beslutninger.
Et levende lokalsamfunn er viktig hvor barn og unge får vokse opp i 
gode omgivelser, hvor de voksne kan få oppleve gode tjenester, og 
de eldre blir sett og verdsatt.

“Jeg vil gjøre Skiptvet til et godt sted for alle å bo og leve.”
Det er viktig for meg at alle skal ha gode, trygge og lett tilgjenge-
lige tjenester nære her vi bor. Dette mener jeg vi i Skiptvet har alle 
muligheter til å lykkes med som liten kommune.
Jeg er opptatt av at barn og unge, som er vår fremtid, skal ha et 
trygt sted å vokse opp. Det være seg gode barnehager og skoler 
med nok dyktige ansatte og et variert og godt fritidstilbud. 
For at barna skal ha det bra, er det viktig å se alle, inkludere og 
godta forskjeller. Samarbeid mellom foreldre, lag, foreninger, tje-
nestene i kommunen og skoler/barnehager vil kunne bidra til å få  
et godt tilbud til barn, unge og deres familie. 
Samtidig ønsker jeg at det fortsatt skal være høyt fokus på fore-
byggende helsearbeid blant barn, unge og voksne slik at en kan 
redusere tilfellene av ensomhet, psykiske lidelser og rusmisbruk. 

“Vi må gripe mulighetene”
For 15 år siden flyttet jeg til Berg gård i Skiptvet for å gjennomføre 
drømmen om å bygge opp min egen arbeidsplass som bonde. Jeg 
brenner veldig for at flest mulig skal se mulighetene som finnes i 
den vakre bygda vår. Næringsutvikling blir viktig både lokalt og i 
regionen vi bor. Arbeidsmarkedet er i stadig endring, og vi må gjøre 
vårt for at de unge som kommer etter oss har best mulig forutset-
ninger for å lykkes. Arbeidsglede er et resultat av at man får brukt 
de egenskaper og resurser man har på en god måte. Dette brenner 
jeg for!
En annen viktig sak for meg blir å bygge opp under at vi fører en an-
svarlig politikk som sørger for god kvalitet på kommunale tjenester 
og prosjekter. Vi må føre en politikk der vi er effektive og sørger for 
at de pengene folk betaler i skatt blir brukt på en fornuftig måte. 

Anne-Grethe Larsen,  
54 år, kirkeverge i Eidsberg /
Indre Østfold kommune

Tor Jacob Solberg,  
37 år, selvstendig nærings-
drivende bonde

Turid Sunde,  
45 år, sosionom i psykisk 
helsevern

Skiptvet Senterparti  
2019-2023
Hei sambygdinger!

Skiptvet Senterparti er garantist for lokalt selvstyre.  
Vi skal gi best mulig tjenester og beredskap nær der du bor. 
En politikk der muligheter står i fokus, med mål om å ta hele 
Skiptvet i bruk. 
Vi skal være de som sørger for nøktern og trygg poltikk for  
å ivareta Skiptvet som et skapende og levende lokalsamfunn 
med de rammene kommuneøkonomien gir.
Trygge lokalsamfunn preges av samhold, at det er et arbeid 
mot felles mål, og at alle grupper gis like vilkår.  
Kommunen står ovenfor store investeringer og endringer i 
ansvarsområder, som vil kreve tydeligere økonomisk styring 
de neste årene. Dette kan vi! 

«Bruk stemmeretten». 

Godt valg!
Hilsen Skiptvet Senterparti
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Skapende næringsliv
er fundamentet i et velferdssamfunn. Uten store og små bedrifter som skaper verdier har vi 
ingen ting å leve av. Derfor ønsker vi å sette næringsutvikling høyt på listen over våre viktig-
ste saker. Fremover skal vi jobbe for økt nyetablering, og styrking av eksisterende bedrifter. 
Vi vil: 

 Synliggjøre for de som vil starte eller utvikle næringsvirksomhet hvilke tomter, næringslokaler 
eller muligheter som finnes, og bidra til en vesentlig satsing på næringsutvikling i Skiptvet 
kommune.

 Vi vil jobbe for mer etablering og utvikling spesielt i området Fjellshagen, og Meieribyen. 
Skiptvet har mange gode entreprenører og bedrifter. Disse bedriftene trenger rett kompe
tanse. Derfor er det viktig å opprettholde og forbedre praktiske valgfag på ungdomsskolen.

 Skape god kontakt mellom skole og arbeidsplasser slik at de unge ser de lokale arbeids
mulighetene, og er klar over forventningene som stilles.

 Unngå skattlegging av næringsliv utover slik det er i dag.

 Skape flere læreplasser både privat og kommunalt.

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

 Føre en politikk der dyrket mark blir minst mulig bygd ned.

 Vi vil vedlikeholde kommunale veier, og være pådriver for bedre veistandard på fylkesveiene.

 Bruke mulighetene og kompetansen om arbeidsplassvekst og stedsutvikling fra Askim
regionen næringsutvikling som vi allerede er medlem av

 Vi skal jobbe for best mulig busstilbud slik at ikke reisevei legger kraftige begrensninger på 
ungdommens valgmuligheter på videregående skole. 

 Skiptvet Senterparti vil jobbe for å etablere en næringsutvilkingspris for å løfte frem de  
bedriftene som skaper nye jobber eller verdier.

Barn og unge- kunnskap og skaperkraft:
Skiptvet Senterparti ønsker å bidra til gode oppvekstsvilkår. Vi skal arbeide for å beholde alle 
de gode tilbudene vi har i dag gjennom lag og foreninger. 
Vi som kommune må støtte oppunder de som arbeider frivillig med barn og ungdomsar-
beid. Ved å styrke bruken av ungdomsråd vil vi også som kommune kunne lytte og være 
bevisste på hva som trengs for å kunne gi et dekkende tilbud til alle.

 Utbyggingen av Vestgård og Kirkelund har det største fokus og prioritet. 

 Vi erkjenner at det er et rusmiljø i Skiptvet. Derfor blir det viktig å sørge for bedre  
oppfølging av de som starter tidlig med narkotika eller annen rus. Opprettholde og  
videreføre et godt SLT team, samordning av lokal rus og kriminalitetsforebyggende  
tiltak i kommunen. 

De viktigste sakene i den kommende  
perioden;
• Føre en ansvarlig politikk som skaper mest mulig med de rammene vi har.

• Høyt fokus på gjennomføring av store påbegynte prosjekter som  
 Vestgård, Kirkelund, høydebasseng og Fiber.

• Når økonomien tillater det vil vi prioritere økt bemanning på barnehage,  
 skole, eldre omsorg og næringsutvikling.
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Richard Narvestad

Oda Cecilie Svae

Terje Grønlund

Joakim Dahl

Astrid Margrethe Enersen

 Barnehagen og skole skal drives med faglig tyngde og god kvalitet.

 Vi skal ha god skole med fokus på trygge mellommenneskelige forhold der folk viser 
respekt for hverandre. 

 Bedre tilbud for lek og aktiviteter for elevene på skolen.

 Bidra til at kultursjefen er en aktiv ressurs for lag og foreninger.

 Alle som jobber med barn og unge skal sikre et godt tverrfaglig samarbeid for å se hele 
barnets hverdag. Tidlig innsats, lavterskeltilbud for alle. 

 Sikre tilbudet om foreldreveiledning til alle foreldre.

 Sikre fortsettelse av trygghetssirkelen. 

 Sikre trygt miljø for barn og unge.

 Vi ønsker, og vil jobbe for å styrke barnehage og skolen med menneskelige ressurser 
innenfor det handlingsrommet kommuneøkonomien gir. 

 Vi vil jobbe for et mangfold av lavterskeltilbud til barn og unge enten det er idrett,  
bibliotek eller Gjøkeredet. 

 Utbygging på Vestgård og Kirkelund har en samlet kostnad på ca 80 millioner, som  
vil bli en viktig fornyelse av skolene. 

Omsorg og psykiatri – et godt sted å leve
 Vi vil styrke det forebyggende helsearbeidet blant barn, unge og voksne for å være med å 
redusere tilfellene av ensomhet, psykiske lidelser og rusmisbruk. 

 Vi vil styrke og videreutvikle psykiatritjenesten i Skiptvet, da vi ser at behovet for tjenester 
i psykiatrien øker og forebyggende arbeid blir viktig for å forhindre psykisk sykdom i alle 
aldere. 

 Vi vil bruke de mulighetene vi har til å hjelpe flere ut i jobb og aktivitet. 

 Styrke tilbudet i kommunen blant annet gjennom kreftkoordinator, gjeldsrådgiver og  
satsing på støttekontakter.

 Styrke dagtilbudet for psykiatri ved å videreutvikle Borgund som en arena til dette tilbudet. 

 Vi skal bruke den flotte naturen og turområdene vi har i kommunen til å bedre folks trivsel 
og helse som et ledd i folkehelsearbeidet. 

Trygghet og Beredskap
 Trygghet for at man får hjelp når man trenger det, er en av 
de viktigste tjenestene for kommunen. Skiptvet Senterparti 
vil jobbe for at de tilbud som i dag finnes skal opprettholdes 
eller styrkes.

 Vi vil følge Indre Østfold Brann og Redning tett for å sikre at 
Skiptvet Brannstasjon blir utviklet og satset på. Dette er me-
get viktig for at vi skal ha en tilstrekkelig høy beredskap enten 
det er ulykker, brann eller andre alvorlige akutte hendelser. 

 Vi vil gjøre det vi kan for at Politi, Brann og redning best mulig 
er klar over innbyggerne i Skiptvet sine behov. 

 Vi vil jobbe for enda bedre kontakt med Politiet og andre 
etater i forhold til forebygging av rus hos ungdom. 

 Vi vil jobbe for at Skogbrann beredskapen økes for bedre 
takle muligheten for flere og større skogbranner i framtiden. 
Skogbrann, flom og jordras er noen av de naturkatastrofer vi 
må ha beredskap for. Det må føres en politikk som forbere-
der oss for å takle mer ekstremvær i årene som kommer. 

 Bygging av høydebasseng (vanntårn) er viktig for alle. Vi vil 
sørge for en tilstrekkelig vannforsyning, god vannkvalitet og 
trygg beredskapsvann til alle i bygda vår. 

 Føre en politikk der vi gjør det vi kan for at ulv, villsvin og 
tuneflue ikke skal ødelegge muligheten for næring eller fritid. 

Kultur 
I Skiptvet vil jobbe for at det rike kulturlivet opprettholdes og 
utvikles. Det er viktig for oss å ta vare på kulturlandskapet, Nes 
lense, Bygdetunet, Kirken og Meieribyen, samt andre kultur-
minnene vi har i bygda vår. Vi vil støtte opp om utvikling av 
«Skiptvet Scene» til å bli en organisasjon til nytte for hele  
bygdas kulturliv. Alle i bygda må la seg begeistre og ta med-
ansvar for felles kultur rikdom for å beholde vår identitet. Vi 
vil jobbe for at de som skaper kunst og kultur i bygda føler seg 
sett og verdsatt! Skiptvet Senterparti vil jobbe for å etablere 
en byggeskikkpris til folk som velger å bygge på en måte som 
forskjønner bygda vår.
Vi vil støtte økonomisk arbeidet med bygdebøkene slik at de 
som har stått på i en årrekke kan få fullført dette viktige  
historiske arbeidet. 
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Vekst og utvikling: 
 Etablering av Fiber over HELE kommunen igjennom Skiptvet digital AS.

 Vi vil fortsette å arbeide for spredt boligbygging, minimum på dagens nivå.

 Vi vil jobbe for at sentrum med boligfelt skal videreutvikles. 

 Vi vil være pådriver for å øke tilbudet på kollektivtrafikken, slik at det korresponderer 
bedre med togtilbudet på Østre linje.

 Vi skal jobbe for at ny gang og sykkelveg langs Fv 115 skal først bygges der den gir  
størst nytte.  
Vår areal og utbyggings politikk vil alltid fokusere på de mulighetene som ødelegger 
minst mulig dyrket mark på kort og lang sikt.

 Vi ønsker å bidra til bedre tilgjengelighet til turløper og naturopplevelser. 

 Vi er positive til at Skiptvet Idrettslag vil bygge ut idrettshall.

“Vi skal jobbe hardt for at prosjekter og utbygging i regi av kommunen skal gjennomføres  
på en ryddig og ordentlig måte.”

Skiptvet sin eldreomsorg
Våre eldre skal ha mulighet til å leve i omgivelser som er
trygge og som er tilpasset individuelle behov. 
Det er viktig for Skiptvet Senterpartiet at den eldre generasjonen har god
helse og kan delta i samfunnslivet, og bidra med kunnskapen og livserfaringen de har. 
Det har stor helsemessig betydning at folk lever meningsfulle og gode liv i et samfunn
der det er behov for alle.

 Vi vil bedre omsorgen for gamle og pleietrengende gjennom å styrke hjemmesykepleien, 
hjemmehjelpen og velferdsteknologien slik at de som ønsker det kan få muligheten til å 
bo lengst mulig i sitt eget hjem.

 Sørge for tilstrekkelig og rett kompetanse av personale i helsesektoren.

 Arbeide for at vi til enhver tid har et tilstrekkelig antall institusjonsplasser på Sollia.

Kari Ingulstad Botterud

Ole Kristian Skjelle

Siw Margrethe Wasenius

Geir Egil Fjære

Eirin Juliane Solberg

 Vi ønsker å bedre avlastningsmulighetene/korttidsplasser 
for gamle og syke slik at pårørende får avlastning.

 Opprettholde dagsentertilbudet for eldre og demente på 
Sollia.

 Opprettholde faget i skolen «Ordningen innsats for an-
dre».

 Styrke og aktivt støtte Frivilligsentralen, og lag og 
foreningers engasjement for eldre

 Fersk og næringsrik mat fra kjøkkenet på Sollia skal bestå!

 Skiptvet Digital AS er et heleid kommunalt aksjeselskap. 
Selskapet skal stå for utbygging og drift av Fibernett og 
digital infrastruktur i Skiptvet kommune og etter avtale 
også i nabokommuner. Dette er viktig i utviklingen av 
velferdsteknoligen. 

Folkehelse og trivsel
 Vi mener tuneflue er en av de største truslene for  
folkehelse og trivsel i bygda vår. Derfor skal vi jobbe 
systematisk for reduksjon av tuneflueplagen hovedsakelig 
gjennom oppfølging av Tuneflueprosjektet. Hvis ikke det 
gir ønsket resultat vil vi jobbe frem andre løsninger. 

 Sørge for at bassenget på Kirkelund blir vedlikeholdt som 
et viktig tilbud til bygdas innbyggere.

 Vi er positive til utbygging av gangvei. Det er viktig at de 
områdene med størst behov prioriteres først.  

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

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

 Vil jobbe for møteplasser mellom alle aldre som babysang 
på Sollia mm.
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Solveig Ånsløkken

Steinar Ringstad

Lill Inger Nordvik

Ole Jan Skogstad

Sveinung Johan Husengen

Klima og miljø
  «Vi skal ha et bevisst forhold til klima og ressursbruk, med mål om forbedring i alle ledd.»

Sp vil være pådriver for alternative energikilder ved kommunens bygg. 
Føre en politikk der folk, bedrifter og det offentlige ser mulighetene det Grønne skiftet 
skaper. Dette gjelder innenfor alle bransjer og det er ingen grunn hvorfor ikke vi skal følge 
endringene ellers i samfunnet. Eksempler på dette kan være biogass, solenergi eller nye 
smarte måter å jobbe på. 
Bruk av naturressurser og matproduksjon er fundamentet for en stor del av næringen i 
Skiptvet. Kommunen skal fortsatt ha høy kompetanse innenfor skog og landbruksforvalt-
ning. Ressurspersoner er viktige verdiskapere som sørger for hjelp til nyskapning og utvikling 
av gård og næring i Skiptvet.
Vår politikk med satsing på det lokale næringslivet gi mange positive effekter. Hvis flere 
jobber lokalt enten i Skiptvet eller regionen, vil det redusere kø enten det er på vei eller 
overfylte tog.  
Det bør være elbil lader på alle kommunale arbeidsplasser.

Kommunestruktur
Vi ønsker fortsatt at Skiptvet skal bestå som egen selvsten-
dig kommune! Dette er fortsatt en viktig sak for Skiptvet 
Senterparti!

Hvorfor? Vi tror at det gode livet og samfunnet skapes lokalt. 
Der det er små avstander med kort vei til skole, syke hjem 
og barnehage og der mennesker ikke bare blir en brikke i et 
stort system. Et samfunn der det er kort vei mellom de som 
bestemmer, og de som berøres av vedtakene.  
Vi i Skiptvet Senterparti tror det er innbyggerne som vet best 
hvordan vår egen kommune best kan styres og utvikles. 
Møte med mennesker er mer enn noen gang viktig i sam
funnet vårt. 
Skiptvet har jobbet grundig med å finne samarbeidsområder 
med andre kommuner som har valgt å stå som selvstendige 
kommuner. Dette arbeidet jobbes det med kontinuerlig. 
Ansatte i kommunen jobber hver dag med å bli bedre i sine 
tjenester, og vi blir fulgt nøye med i hvordan vi utfører det 
tjenestetilbudet vi skal levere. Nærhet er ikke et problem, 
men en stor fordel! 
Sammenslåing av kommuner skal være frivillig og basert på 
lokale prosesser og folkeavstemminger. 

“Det skal bygges en kultur der vi skaper mest mulig arbeids-
glede gjennom at de som gjør jobben i alle ledd blir respek-
tert, lyttet til, men også utfordret når det trengs.”  
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 Navn  Født
4. Richard Narvestad  1976
5. Oda Cecilie Svae  1993
6. Terje Grønlund  1960
7. Astrid Margrethe Enersen  1964
8. Joakim Dahl  1990
9. Siw Margrethe Wasenius  1971
10. Geir Egil Fjære  1959
11. Eirin Juliane Solberg  1982
12.	 Ole	Kristian	Skjelle	 	 1957
13.	 Kari	Ingulstad	Botterud	 	 1943
14. Lill Inger Nordvik  1977
15. Ole Jan Skogstad  1960
16. Sveinung Johan Husengen  1949
17. Steinar Ringstad  1970
18. Solveig Ånsløkken  1987

Turid Sunde,
født 1974

Tor Jacob Solberg,
født 1981

Anne-Grethe Larsen,
født 1965
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Listekandidater  
Skiptvet Senterparti
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