
HELE VÅLER
senterpartiet.no/valer-ostfold

7. Fredrik Bjerketvedt, Svinndal
8. Gerd G. Corneliussen, Våler
9. Anne K. Graff, Sperrebotn
10. Kjell O. Tjernsbekk, Våler
11. Ebba N. Eide, Svinndal
13. Harald L. Hansen Nordli, 
Svinndal
14. Thorbjørn L. Onsaker, 
Svinndal

15. Maria Nilsson, Svinndal
16. Ingunn A. Skjelle Faale, 
Svinndal
17. John-Anders Johnsrud, 
Våler
18. Ingrid Tofteberg, Svinndal 
19. Ole-Johan Bjerketvedt, 
Svinndal 
20. Kristine Femtegjeld, Våler
21. Terje Guttulsrud, Våler

22. Ingvild A. Hermansen, 
Sperrebotn
23. Kay A. Ellefsæter, Våler
24. Solveig H. Drillestad, 
Svinndal
25. Tina E. Madsen, Sperrebotn
26. Hans Henrik Unnerud, 
Sperrebotn
27. Ellen Nyhus, Sperrebotn

Bjørn Håvard Berg 
Onsaker, Svinndal

Karianne Karlsen 
Kullerud, Svinndal

Anders Austad, 
Svinndal

Stig Åsmund Olsen, 
Våler 

Ellen Graff, 
Sperrebotn

Reidar Kaabbel, Våler
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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

3. Johan Edvard Grimstad
Råde i Østfold

1. Anne Beathe K. Tvinnereim 
Enebakk i Akershus

2. Olav Skinnes 
Krødsherad i Buskerud



Fullstendig program finner du på  
senterpartiet.no/valer-ostfold

VILLE VAKRE VÅLER 
Våler Senterparti vil skape 
naturlige møteplasser som kan 
bekjempe ensomhet og gi økt 
sosial tilhørighet. Sammen med 
frivilligheten vil vi legge til rette 
for å få folk i aktivitet gjennom 
nærmiljøtiltak. Fokus på folkehelse 
er en naturlig del av alle våre 
beslutninger.  

 Båtplasser og båtutsettingsplasser 
 Pådriver for turstier og sykkelruter
 Attraktive møteplasser 
 Satsning på frivillighet og 
organisasjonsliv

 Bekjempelse av ulv, villsvin, 
brunsnegle og tuneflue

NÆRINGSLIV OG INFRASTRUKTUR
Våler Senterparti vil ta hele 
Våler i bruk! God infrastruktur er 
avgjørende for utvikling.  

 Videreutvikle næringsområdene
 Tilrettelegge for mat- og 
drikkeprodusenter samt turist 
-og opplevelsesnæring

 God infrastruktur og fiber til alle
 Bedre trafikksikkerhet og 
kollektivtransporttilbud 

 Sykkel- og gangveier der folk 
ferdes

 Tre levende nærmiljø der 
Kirkebygden er kommunes 
sentrum 

ANSVARLIG STYRING
Våler kommune skal være en digital 
kommune med god økonomi, som 
setter innbyggere og ansatte i 
sentrum. 

 Forbli selvstendig kommune
 En god arbeidsgiver med 
heltidskultur

 Innovativ og digital kommune
 Bærekraftig investeringsplan
 God eiendomsforvaltning av 
kommunale bygg inkl. kirkene 

GRØNN FRAMTID
Våler Senterparti skal arbeide for en 
grønn og bærekraftig framtid, der 
vi må ta vår del av ansvaret for et 
bedre miljø  

 Redusere klimagassutslipp, 
strømforbruk og avfall 

 Legge til rette for økt 
karbonfangst i jord- og skogbruk

 Massivtre som byggemateriale,
 Aktiv og lokal skog-, jord- og 
viltforvaltning

 Sterkt jordvern 

UNG I VÅLER   
Alle barn og unge i Våler skal 
oppleve en trygg oppvekst og en 
god skolegang som skaper samhold 
og mestring.  

 Skolebygg og skoletilbud i 
nærmiljøene skal opprettholdes 
og videreutvikles  

 Ny barne- og ungdomsskole med 
amfi og avlastningshall 

 Ny gymsal Våk
 Trygg og mobbefri skole med 
godt læringsmiljø 

 Økt aktivitetstilbud i SFO-tiden
 Kommunale lærlingplasser 
 Styrke skolehelsetjeneste, 
psykolog-tilbud og barnevern

LIV TIL ÅRA, IKKE BARE ÅR TIL LIVET
Pleietrengende og eldre skal 
kunne bo hjemme så lenge de selv 
ønsker. De skal lengst mulig kunne 
leve aktive liv i eget nærmiljø og 
eget hjem. Digitalisering og varme 
hender skal gå hånd i hånd.  

 Hjemmetjenesten og dagtilbudet 
prioriteres 

 Velferdsteknologi, for økt kvalitet 
på tjenestene

 Ektefelle og samboere som er 
pleietrengende, skal kunne bo og 
leve sammen

 Styrke tilbudet til kreftrammede 
og demente

 Boligstruktur tilpasset alle 
livsfaser i våre tre nærområder

Våler Senterparti er et nærmiljøparti som vil ha levende sentrum 
og livskraftige nærmiljøer. Vi er opptatt av gode tjenester til 
innbyggerne i alle livets faser i hele Våler. Vår varierte og storslåtte 
natur gir grunnlag for gode naturopplevelser og energipåfyll. Vi skal 
gjøre naturen mer tilgjengelig for innbyggerne. Våler Senterparti 
vil tilrettelegge for trygge bomiljøer og et bærekraftig næringsliv 
med utgangspunkt i våre naturgitte ressurser. Innbyggerne er 
en viktig bidragsyter gjennom frivillighet og dugnadsånd. Dette 
skal verdsettes og prioriteres. Våler skal bestå som selvstendig 
kommune. 

VÅR POLITIKK for hele Våler

Sarpsborg

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
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