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Vi velger 
kollektivtrafikken

Milliarder til E18 i Asker og Bærum 
eller kollektivsatsing i hele fylket?

Gjermund Skaar
Bærum, født 1978
1.kandidat

Ei sone for hele Oslo og Akershus

Dagens sonesystem er verken rasjonelt eller rettferdig. Oslo-suksessen med ei 
sone for alle må gjelde også i Akershus. Det bør innføres samme billettsystem i 
hele landet slik at det blir enkelt og billig for alle som reiser kollektivt. 

• 250 kr for studenter og unge opp til 23 år og honnør i hele    
 Oslo og Akershus
• Ei sone for alle kollektivreiser i hele Oslo og Akershus
• Trafikksikkerhet, miljø og transportarbeidernes pensjon     
 og andre rettigheter ivaretatt gjennom langsiktige avtaler
• Felles billettsystemet i hele østlandsområdet

Effektiv buss- og båttransport

En leddbuss kan erstatte 1 km bilkø, men det hjelper lite når bussene forsinkes 
av kø. Bussene må fram! Fjorden ligger der til fri bruk. Få flere båter inn i kollek-
tivtrafikken! 

• Sammenhengende kollektivfelt på alle hovedvegene
• Egne busstraséer til togstasjoner, med bedre bussmating til    
 viktige knutepunkter
• Hyppige kollektivavganger og flere båtruter på fjorden
• Styrke skolebusstjenesten og sikre god korrespondanse mellom    
 buss og tog i hele fylket
• Mer kollektivtrafikk på tvers
• Fjerning av flaskehalsene som skaper kø for kollektivtrafikken ved   
 å omfordele veiareal fra bil til kollektivtrafikk, syklister og gående
• Gratis Internett på busser og båter
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Sykkel

Framtida er bane - metro til folket!

Ett t-banetog kan erstatte 10 km med bilkø. Tog og bane er de eneste trans-
portmidlene som har stor nok kapasitet til å dekke behovene for kollektivreiser 
og samtidig bidra til at vi når miljømålene våre.

• Romeriksbane til Ahus, Lillestrøm, Kjeller, Olavsgård og Groruddalen
• Follobanen må forlenges til Moss, t-banen til Kolbotn
• Bedre kollektivtransport fra Follo til Ahus
• Fornebubane nå, ingen flere forsinkelser!
• Kolsåsbanen videre til Rykkinn, Bærums Verk og Sandvika
• Østeråsbanen videre til Hosle og Bekkestua
• Gjenopprette togforbindelse for persontrafikk på strekningen    
 Eidsvoll-Dal-Jessheim 

Grønn transport - mer sykkel og gange

De største klimautslippene i Akershus kommer fra transportsektoren. Vi må 
legge til rette for det vi vil ha: Færre fossilbiler. Folk skal kunne sykle og gå trygt.  

• Egne sammenhengende sykkeltraséer for trygg og rask sykling til jobb 
• Velostradaer over motorveiene
• Flere ladepunkter for el-biler og flere hydrogenstasjoner
• El-ferger på fjorden. Ingen bro over Oslofjorden
• Forpliktende planlegging og finansiering av trygge gang- og    
 sykkelveier til alle skoler og i sentrale områder der folk ferdes

    Mer bane, 
sykkel og gange

Vi får bedre framkommelighet på veiene 
når flere reiser kollektivt. 

Sykling og gåing er miljøvennlig!. 
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Utdanning

Helga Hustveit
Eidsvoll, født 1995
2.kandidat

En skole med trivsel og læring

Trygghet og tilhørighet er grunnpilarene for å tilegne seg kunnskap og bli ans-
varlige samfunnsborgere. Slik aksepterer vi krav, blir i stand til å yte innsats og 
tar ansvar for oss selv og andre.

• En skole med mindre testing, med prøveordninger for å erstatte   
 dagens eksamen med en helhetlig mappevurdering
• Det faglige tilbudet skal dekke samfunnets og næringslivets behov
• Rett til å gå på nærskolen, mulighet til å søke andre skoler
• Maksimal reisetid skal være 2 timer per dag, ikke 3 timer som i dag
• En bedre og bredere seksualundervisning 
• Et godt og velfungerende støtteapparat som er der når elevene   
 trenger det, med rådgivere, assistenter, miljøarbeidere og    
 minst én helsesøster per 400 elever
• Elevkantiner med billig, god og sunn mat og gratis frukt og grønt 

Lærere skal oppleve at de får være lærere 

Dyktige lærere er det aller viktigste vi kan tilby våre elever. Mange elever et-
terlyser en bedre pedagogisk IKT-kompetanse. Datamaskinen skal være et 
verktøy for læring, ikke en tidstyv.

• Arbeidsgiver og ledelse skal legge til rette for at lærerne kan utføre  
 arbeidet sitt på en fleksibel og god måte
• Avbyråkratisering av lærerrollen
• Systematisk etterutdanning for lærere, spesielt innenfor IKT
• Vaktmestere, renholdere og kantine som bidrar til et    
 godt fysisk miljø 

Videregående skole
Et variert, godt og mangfoldig skoletilbud 

for alle elever i hele Akershus.
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Arbeidsliv
Videregående skole

Yrkesfag skal være attraktivt og gi arbeidsglede

Fagarbeidere bygger landet og gir oss velferd. Vi trenger flere, dyktige fagar-
beidere som trives med arbeidet, og som ønsker å utvikle faget sitt.

• Eget lærlingeombud i Akershus
• Rekruttere ved å tilby praksis til ungdomsskoleelever på    
 yrkesfaglige linjer
• Styrke rådgivingen om yrkesfag og arbeidsliv i ungdomsskolen
• Eget utstyrsfond for å sikre moderne og oppdatert utstyr på skolene
• Bygge og beholde gode og kreative fagmiljøer på skolene
• Gi et godt og variert fagskoletilbud, hvor fagarbeidere ser muligheter  
 for videreutdanning og karriere

Å være fagarbeider skal gi stolthet

Kortsiktig lønnsomhet kombinert med import av billig arbeidskraft har satt 
yrkesfagsutdanningen under press. 

• Krav til virksomheter som arbeider for fylkeskommunen om alltid  
 å ha lærlinger
• Samarbeide med kommuner og lokalt næringsliv for å opprette   
 flere læreplasser
• Samarbeide med fagforeninger, bransjer, kommuner og næringsliv  
 for å gi grunnlag for gode lønns- og arbeidsvilkår for fagarbeidere
• Etablere en heltidskultur for fagarbeidere også der kvinner er i flertall
• Ekstra lærlingtilskudd til kommuner som tilbyr 100 % jobb til   
 fagarbeiderne

SAMLING MED
OPPLÆRINGSKONTORENE

På Quality Hotel Mastemyr

Yrkesfag
Gjennom et yrkesfagløft skal 

Akershus rekruttere og utdanne de 
beste fagarbeiderne i landet! 
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Utdanning
Natur og miljø

Joel Ene
Asker. født 1965
3.kandidat

Arealutviklingen skal være bærekraftig

Akershus hører til landets tettest befolkede områder. Befolkninga kan 
øke med 30 prosent fram til 2030. Dette er ikke bærekraftig. Presset på 
arealene er stort. Kortsiktige utbyggingshensyn truer livsgrunnlaget vårt.

• Helhetlig og samordnet bruk av areal
• Et forpliktende regelverk som sikrer vern av dyrka mark,     
 friluftsområder, naturmangfold, kulturminner og allemannsretten
• Lokalisering av befolkningsveksten til områder med godt kollektivtilbud 
• Bedre utnytting av potensialet for fortetting
• Follomarka må innlemmes i markaloven
• Økt tilrettelegging for at Akerhusskolene skal ta i bruk «Den naturlige   
 skolesekken» 

Naturmangfoldet skal bevares

Akershus har svært mange sjeldne og truede arter og viktige naturom-
råder. Naturmangfoldet må sikres for framtida.
 
• Naturmangfoldloven skal brukes aktivt for å sikre truede arter og deres   
 leveområder
• Viktige områder for biologisk mangfold skal beskyttes. Gammelskog, myrer   
 og våtmark samt jordbrukets kulturlandskap er spesielt utsatte
• Trappe opp skogvernet og legge til rette for en skogsdrift som ivaretar   
 områder som er spesielt viktige for naturmangfoldet
• Hindre at svartlistede fremmede arter blir spredd i naturen

  På lag med framtida for å sikre 
gode livsbetingelser for 

mennesker og natur. 
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Klima og forbruk
Klimakampen er en kamp om samfunnsmakt. 

Det dreier seg om hvilket samfunn vi vil ha.

Forbruket skal ikke skade natur og miljø

Vann og vassdrag forurenses av sur nedbør, avløpsvann, punktutslipp og 
avrenning fra jordbruket. Biltrafikken forurenser og plager folk med støy. 
Vårt høye forbruk øker avfallsmengden.

• Grenseverdiene for god luftkvalitet skal overholdes, om nødvendig   
 ved innføring av kjøretøyrestriksjoner i byene vinterstid
• Fylkeskommunen skal ha strenge miljøkriterier for sine innkjøp, og   
 fylkekommunens egne biler skal gå på fossilfritt drivstoff
• Mest mulig kortreist og økologisk mat i offentlige kantiner og kjøkken,   
 med gode kjøttfrie alternativ
• Minst mulig bruk av veisalting, og ingen sprøyting av veikanter
• Økt innsats for å bedre vannkvaliteten og følge opp vanndirektivet

   

Akershus skal være klimanøytral innen 2030

De menneskeskapte klimaendringene truer livsgrunnlaget vårt. 
Vi må både redusere utslippene og tilpasse oss endringene.

• Akershus skal ha en forpliktende klima- og miljøplan for å bli klimanøytralt   
 innen 2030
• Fylkeskommunen skal oppnå sertifisering som miljøfyrtårn 
• Befolkningsveksten skal ikke føre til økt bilbruk
• Fylkeskommunen skal støtte kommunene i deres arbeid med klimaplaner
• Effektiv og miljøvennlig energibruk i bygg gjennom bygging av aktivhus,   
 passivhus og plusshus, fjerning av oljefyrer og tilrettelegging for grønn energi
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Utdanning
Kultur

Rannveig Kvifte Andresen
Ski, født 1967
4.kandidat

Levende kulturelle fyrtårn og lokale muséer

Kunst og kultur forklarer, reflekterer, inspirer, irriterer og utvikler oss som 
mennesker. Kunnskap om røttene våre gir oss innsikt i den kreativiteten 
og oppfinnsomheten mennesker har utvist. 

•  Videreutvikle Oscarsborg som et kulturelt fyrtårn i Follo
•  Videreutvikle Eidsvoll Verk som et kulturelt fyrtårn på Romerike
•  Støtte Henie Onstad-senteret som et kulturelt fyrtårn i Vestregionen
•  Bidra til at de lokale muséene har økonomi til godt vedlikehold, stor aktivitet   

 og god formidling
•  Styrke den kulturfaglige og museumspedagogiske kompetansen
•  Ivareta kulturminnene i Akershus 

Alle skal kunne oppleve og utøve idrett, kunst og kultur

Idrett, kunst og kultur fremmer integrering og samarbeid på tvers av gen-
erasjoner og på tvers av kulturer.

• Bidra til at kommunene bygger nærmiljøanlegg for idrett og fysisk aktivitet 
• Opprette en integreringspris til frivillige som bidrar særskilt til integrering   
 og kulturforståelse 
• Et sterkt fylkesbibliotek som støtter opp om de lokale bibliotekenes virksomhet
• Aktivitetskort for barn og unge for å gjøre deltakelse for alle mulig
• Styrke den kulturelle skolesekken både i grunnskolen og i videregående   
 skole og sikre den kulturelle spaserstokken 

Kultur handler om livskvalitet, 
for liten og for stor.
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Næring
Akershus skal ha en grønn næringsutvikling 

med gode og varierte arbeidsplasser.  

Akershus skal være ledende innen grønn 
teknologi og miljøvennlig landbruk

Framtidas næring blir ikke til av seg selv. Vi må støtte kunnskapsmiljøene 
våre og bidra med såkornkapital til nyskapende næringsutvikling.

• Spille på lag med kunnskapsmiljøene på Kjeller og på Norges miljø-  
 og biovitenskapelig universitet, og støtte det innovative og grønne  
 klyngesamarbeidet
• Bidra til grønn såkornkapital (Akershus Teknologifond)
• Ha en innkjøpspolitikk som fremmer grønn innovasjon og lokal    
 næringsutvikling
• Stimulere til et aktivt landbruk og produksjon av lokal mat
• Sikre at økologisk landbruk skal ha gode vilkår i Akershus

Follo, Romerike og Vestregionen skal ha et godt,  
framtidsretta og variert arbeidsmarked 

Det er et mål å utjevne sosiale forskjeller. Et variert næringsliv innen hver 
av fylkets regioner er avgjørende for å lykkes. Med lokale arbeidsplasser 
utnytter vi motstrømstrafikken i kollektivnettet.
 
• Aktiv bruk av planer for et mer bærekraftig og godt lokalisert næringsliv 
• Offentlige arbeidsplasser legges til knutepunkter i Akershus
• Legge til rette for flere kunnskapsbaserte arbeidsplasser,     
 spesielt i tilknytning til Oslo lufthavn, og slik bidra til et mer variert   
 arbeidsmarked i denne regionen
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Utdanning
Helse 

Andreas Halse
Lørenskog, født 1986
5.kandidat

Vi skal styrke det forebyggende og 
helsefremmende arbeidet

Arealplanlegging og tilrettelegging av bo- og oppvekstsvilkår er viktig 
for å utvikle og bevare god helse. Fylkeskommunen har ansvaret for å 
samordne planer som er viktige for folkehelsa i kommunene.

• Nærmiljøanlegg  for folk i alle aldre, som for eksempel turstier, lysløyper,  
 ballbinger, skateparker og lekeplasser, ved alle større boområder
• Idrettsanlegg, fotballbaner, skileikanlegg og svømmehaller ved    
 alle skoler
• Redusere helseskadelig støy ved å sikre at boområder skal være klart   
 adskilte fra næringsområder og trafikkerte veier
• Universell utforming før 2025

Befolkningens behov skal styre helsetilbudet,   
ikke kortsiktige økonomiske hensyn 

Målstyring, sammen med nye økonomiske styringsmodeller, har ødelagt 
mye av vårt helsevesen, vi trenger en tillitsreform i offentlig sektor.  
Lommeboka avgjør i for stor grad folks bruk av tannhelsetjenesten.

• God styring fordrer tillit til de ansatte
• Vi vil styrke de fylkeskommunale tilbudene, ikke privatisere helsetjenestene
• Kommunene og fylkeskommunen må samarbeide om et godt og tilstrekkelig   
 behandlingstilbud innen rus og psykiatri, og styrke tilbudet til barn og unge
• Styrke den offentlige tannhelsetjenesten og etablere gratis tannhelse for   
 alle under 25 år
• Etablere en full stilling som voldskoordinator som systematisk arbeider   
 med fysiske, psykiske og seksuelle overgrep
• Avskaffe foretaksmodellen og tilbakeføre sykehusene til     
 politisk kontroll 

Grunnlaget for god helse 
legges utenfor helsevesenet.
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Arbeidsliv
 Fylkeskommunen skal være en attraktiv  

arbeidsplass og vi skal ha et 
inkluderende arbeidsliv.

Trygge ansettelser og et godt arbeidsmiljø

Høyresidas politikk svekker arbeidsmiljøloven. Vi vil få ned bruken   
av midlertidige ansettelser og ufrivillig deltidsstillinger, spesielt for 
kvinnedominerte yrker.  

• Rett til hele stillinger - ingen ufrivillig deltidsansatte i fylkeskommunen
• Rett til faste stillinger og lik lønn for arbeid av lik verdi
• Ingen utvidelse av adgangen til å opprette midlertidige stillinger, og   
 ingen omgjøring av faste til midlertidige stillinger
• Nei til anbud og konkurranseutsetting av offentlige oppgaver

  

Et inkluderende arbeidsliv - plass til alle

Det er viktig å komme inn i arbeidslivet og beholde jobben når man blir 
syk. Fylkeskommunen skal legge til rette for et inkluderende arbeidsliv for 
å bevare god helse, motvirke utstøting og hindre diskriminering.
 
• Fylkeskommunen skal bidra med førstegangsstillinger til unge arbeidstakere   
 og bosatte innvandrere som ikke har fått seg annen jobb
• Fylkeskommunen skal aktivt legge til rette arbeidsplasser for mennesker   
 med nedsatt funksjonsevne
• Fylkeskommunen skal ha stillinger for mennesker som for kortere eller    
 lengre tid har nedsatt arbeidsevne
• Unødvendig søn- og helgedagsarbeid skal unngås, og skift- og turnusplaner   
 skal legges opp slik at de er mest mulig skånsomme for arbeidstakerne
• Det systematiske arbeidet med helse, miljø og sikkerhet må videreutvikles   
 for at uønskede arbeidsbelastninger skal unngås

Frihet i 
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Utdanning

HVA
VIL

DU?

Meld deg inn og les mer på www.sv.no

Velferdssamfunn er velfungerende 
samfunn. Samfunn med små 

forskjeller er best for alle.  
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Lokaldemokrati
Nei til tvangssammenslåing av 

kommuner 


