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Program for Østfold SV 2011-2015 
 

 

 

Ungdom og utdanning:  

SV vil styrke den offentlige fellesskolen og utvikle den til en enda bedre arena for 

kunnskap og mestring både i grunnskolen og den videregående skolen.  Målet for vår 

solidariske kunnskapspolitikk er at hver eneste elev gis mulighet til å mestre praktiske 

og teoretiske fagområder og tilegne seg grunnleggende ferdigheter tilpasset sitt 

evnenivå. Fylkeskommunen har ansvaret for å redusere dagens altfor store elevfrafall.  

 

 Redusere elevfrafall. 

 Jobbe for at alle lærlinger får lærlingplass. 

 

Ungdoms fritid og demokrati: 

Unge menneskers meninger skal synliggjøres og presenteres for fylkets politikere. SV 

vil som før jobbe for at Ungdommens fylkesråd videreutvikles. Ungdom skal bli hørt og 

tatt på alvor på ulike arenaer i fylkeskommunen. Fylkeskommunale bygg skal være 

tilgjengelige for ungdom. 

 

Miljø og klima: 

Miljøproblemene og klimakrisen er ikke bare noe som skjer globalt. Klimaforandringene 

påvirker også Østfold. Derfor må Østfoldsamfunnet arbeide for å minske fremtidige 

klimaendringer. Østfold SV vil jobbe for en helhetlig miljø- og klimaplan som setter 

samferdsel-, industri-, nærings- og miljø-hensyn i Østfold i sammenheng. Gjennom et 

bredt samarbeid mellom innbyggere, næringslivet, kommunene og fylkeskommunen 

kan Østfold utvikle sin posisjon som foregangsfylke innenfor miljø. 

 

 Full stans i nedbygging av kystsonen, og ved sjøer og vassdrag ellers i fylket. 

 Bærekraftig energiforvaltning. 

 

Samferdsel: 

 SV vil øke satsingen på samferdsel. Økningen bør gå til klimavennlig transport. I sitt 

arbeidsprogram foreslår SV å trappe opp investeringene i jernbanen til 10 milliarder 

kroner i Nasjonal Transportplan per år.  De store samferdselsinvesteringene i Østfold 

skal gå til jernbane og annen kollektivtransport. Det vil være et viktig mål å redusere 

privatbilismen og overføre mer av tungtransporten fra vei til bane og båt. 

 

 Dobbeltspor Oslo-Ski skal stå ferdig i 2016. 

 Opptrapping av gang- og sykkelstier. 

 

Helse og Velferd: 

Sv mener at den forebyggende og helsefremmende innsatsen må styrkes. Arbeidet for 

å forebygge og fremme folks helse må forankres i politiske styringsdokumenter og i 

kommunale, regionale og statlige planer og tiltak.  

Alle samfunnssektorer har et ansvar for å fremme friskhet og livskvalitet, og forebygge 

sykdom og ulykker. 
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Innsatsen må koordineres og gjennomføres i et tverrfaglig og sektorovergripende 

samarbeid.  Viktige velferdstjenester som tannhelse og sykehus må ha så god kvalitet 

og tilgjengelighet som mulig. 

Det er et offentlig ansvar å sørge for velferd til alle. SV går mot konkurranseutsetting 

og privatisering av offentlige velferdstjenester. 

 
 Østfold skal fortsatt være et foregangsfylke i arbeidet med folkehelse, særlig 

innenfor helsefremmende og forebyggende arbeid. 

 Styrke og videreføre det tverrfaglige og sektorovergripende samarbeidet, internt 

i fylkeskommunen og utad i samarbeid med ulike partnere for å oppnå flere 

resultater i folkehelsearbeidet. 

 

Kultur:   

Den nye kulturloven slår fast det offentliges ansvar for et godt kulturtilbud. SV mener 

at retten til kulturell deltagelse er en grunnleggende rettighet. SV vil følge opp 

Kulturloven med konkrete tiltak, slik at alle innbyggerne i Østfold sikres adgang til 

kunst- og kulturopplevelser til rimelige priser. SV vil bruke mer av Fylkeskommunens 

budsjett til kultur. Vi vil følger opp statens kulturløft med et Fylkeskommunalt kulturløft.  

 

 Styrke og videreutvikle mangfoldet i kunst- og kulturtilbudet til barn og unge.  

 Unge kunst- og kulturarbeidere må få bedre levevilkår. 

 

 

 

Næring:  

SVs hovedmål er at flere skal ha arbeid nær der de bor. Langsiktige 

samfunnsøkonomiske mål er viktigere enn kortsiktige og snevre bedriftsøkonomiske 

interesser. Næringspolitikken må ivareta både økonomiske og miljøpolitiske mål. 

Rettferdighet, solidaritet og folkestyre skal være en integrert del av næringspolitikken. 

Næringslivet er en grunnleggende faktor for dagens velferdsstat. Det er viktig for den 

fremtidige verdiskapningen og veksten i Østfold at samarbeidet mellom velferdsstaten 

og næringslivet forsetter. Satsing på innovasjon og entreprenørskap, sammen med 

trygging og styrking av rammebetingelser for den tradisjonelle industrien i Østfold, er 

viktige forutsetninger for videreutvikling og fortsatt verdiskaping i Østfold. 

 

 Østfold Fylkeskommune skal vektlegge miljø og etikk i sin eierskapsstrategi, og 

være en aktiv og langsiktig eier.  

 

 Bioenergi bør være ett satsingsområde for Østfold. 

 

 

Lokalt demokrati: 

 

SV går inn for å opprettholde tre forvaltningsnivåer. De tre forvaltningsnivåene, staten, 

fylkeskommunene og kommunene, må samhandle sterkere enn de gjør i dag, blant 

annet ved bruk av gjensidige forpliktende samarbeidsavtaler. 

SV går mot at kommuner skal slås sammen med tvang fra statlig hold. Beslutninger om 

kommunesammenslåing må fattes lokalt. 

SV ønsker å tilrettelegge for bedre informasjon til innbyggerne og spesielt til første 

generasjons nordmenn.  
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Likestilling: 

Det norske samfunnet gjennomsyres av det ujevne maktforholdet mellom menn og 

kvinner. Kvinner er underrepresentert i maktposisjoner. Kvinner eier mindre og tjener 

mindre enn menn, og lønnsforskjellene øker. Det er nødvendig å ta i bruk radikale 

virkemidler for å utfordre strukturene som opprettholder de skjeve maktforholdene 

mellom kjønnene. Østfold SV vil arbeide for at spørsmål om likestilling og integrering 

får en større plass i politikken. 

 

 Ansatte i Østfold fylkeskommune skal ha rett til heltid. 

 SV vil foreslå en likelønnspott i Østfold fylkeskommune i kampen for likelønn.  
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UNGDOM og UTDANNING 
 

SV vil styrke den offentlige fellesskolen og utvikle den til en enda bedre arena for 

kunnskap og mestring både i grunnskolen og den videregående skolen.  Målet for vår 

solidariske kunnskapspolitikk er at hver eneste elev gis mulighet til å mestre praktiske 

og teoretiske fagområder og tilegne seg grunnleggende ferdigheter tilpasset sitt 

evnenivå. Fylkeskommunen har ansvaret for å redusere dagens altfor store elevfrafall. 

 

 

Skolestruktur og utdanningsprogram. 

 

Østfold SV vil: 

 Opprettholde og videreutvikle de videregående skolene fylket har i dag.  

 

 Tilpasse utdanningstilbudet slik at både elevenes ønsker og arbeidsmarkedets 

behov for arbeidskraft ivaretas best mulig. 

 

 Opprettholde ordningen med gratis frukt og grønt og sørge for at elevkantinene 

har en meny basert på sunt kosthold. 

 

 Oppfordre skolene til å delta i internasjonale samarbeidsprosjekter.  

 

 Stille skolelokaler til disposisjon for kultur- og fritidsaktiviteter utenom 

skoletiden. 

 

Samarbeid mellom kommunene(ungdomsskolen) og 

fylkeskommunen(videregående skole) og mellom videregående skole og 

høyskolen. 

 

Østfold SV vil: 

 Styrke samarbeidet mellom rådgiverne/karriereveilederne i ungdomsskolen og 

den videregående skolen samt styrke den allerede eksisterende rådgiver- 

tjenesten. 

 

 Stimulere til økt faglig samarbeid mellom lærerne i ungdomsskolen og den 

videregående skolen og mellom lærerne i videregående skole og høyskolen. 

 

 Tilrettelegge for at alle elever i ungdomsskolen, som en viktig del av faget 

Utdanningsvalg, får flere smakebiter på utdanningsprogram i videregående 

skole. 

 

 Tilrettelegge for at lærerne i videregående skole holdes faglig oppdatert med 

tilbud om etter- og videreutdanning. 

 

 Tilrettelegge for at teoristerke ungdomsskoleelever kan ta fag på videregående 

skolenivå, og at teoristerke elever i videregående skole kan ta fag på 

høyskolenivå. 

 

 Stimulere til økt bruk av entreprenørskap og ungdomsbedrifter i undervisningen. 
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 Foreslå forsøksordninger med modulbasert læring. 

 

 

 

Samarbeid mellom fylkeskommunen (den videregående skolen) og 

arbeidslivet. 

 

Østfold SV vil: 

 Arbeide for at alle teorifag på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene blir bedre 

tilpasset elevenes yrkesopplæring. 

 

 Styrke elevenes mulighet for yrkesrettet opplæring og yrkespraksis allerede fra 

første skoleår(VG1). 

 

 Styrke samarbeidet mellom fylkesopplæringskontoret og arbeidslivets 

yrkesopplæringskontorer. SV vil reformere lærlingordningen slik at arbeidslivets 

parter i samarbeid med det offentlige fastslår behovet for lærlingplasser. 

Arbeidslivets bransjeorganisasjoner finansierer kostnadene slik at det blir gratis 

for den enkelte bedrift å ha lærlinger. Statens lærlingtilskudd økes. Reformen 

skal munne ut i en lovfesting av retten til lærlingplass. 

 

 Pålegge offentlig sektor å opprette flere lærlingplasser. 

 

 Gi yrkesfaglærere mulighet til å hospitere i bedrifter. 

 

 Stimulere fagarbeidere til å ta yrkesfaglærerutdanning. 

 

Få flere elever til å fullføre videregående skole 

 

Østfold SV vil: 

 Tilrettelegge for at skolenes tilbud av utdanningsprogram og programområder er 

best mulig tilpasset elevenes ønsker, kunnskapsnivå og ferdighetsnivå.  

 

 Stimulere til tettere kontakt mellom den enkelte elev og elevens kontaktlærer. 

 

 Stimulere til godt samarbeid mellom skolene, pedagogisk-psykologisk 

tjeneste(PPT) og Oppfølgingstjenesten(OT). 

 

 Sørge for nødvendig spesialundervisning til elever som etter sakkyndig vurdering 

har behov for det. 

 

 Styrke skolenes kapasitet og kompetanse når det gjelder rådgivning og 

karriereveiledning. 

 

 Arbeide for gode skolemiljøer, der elevmedvirkning og bekjemping av mobbing, 

rasisme og diskriminering på grunnlag av kjønn, seksuell orientering og religion 

vektlegges.  

 

 Understreke at elevvurdering først og fremst skal bidra til bedre læring. 

 

 Jobbe for prøveprosjekter med alternative evaluerings- ordninger som 

modulbasert læring, muntlig-praktisk vurdering m.fl. 
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Voksenopplæring. 

 

Østfold SV vil: 

 Sørge for at de videregående skolene, i samarbeid med voksenopplærings-

organisasjonene, har kapasitet til å gi gode opplæringstilbud til voksne med rett 

til videregående opplæring. 

 Arbeide for at Fagskolen kan utvide sine tilbud. 

 

 

Ungdoms fritid og demokrati 
 

Unge menneskers meninger skal synliggjøres og presenteres for fylkets politikere. SV 

vil som før jobbe for at Ungdommens fylkesråd videreutvikles. Ungdom skal bli hørt og 

tatt på alvor på ulike arenaer i fylkeskommunen. Fylkeskommunale bygg skal være 

tilgjengelige for ungdom. 

 

Østfold SV vil: 

 

 Arbeide for innføring av stemmerett fra 16 år.  

 Videreføre sekretærstillingen for Ungdommens Fylkesråd. 

 Videreføre ordningen med elevombud i den videregående skolen. 

 Gi ungdommens fylkesråd mer makt, ved blant annet økte midler til disposisjon. 

 Sørge for at barn og ungdom har rett til å bli hørt og ha medbestemmelse i 

saker som angår dem. 

 Jobbe for lovfestet rett til ungdomshus. 

 Styrke demokratiet i videregående skole. 

 

 
Miljø og Klima 

 

Miljøproblemene og klimakrisen er ikke bare noe som skjer globalt. Klimaforandringene 

påvirker også Østfold. Derfor må Østfoldsamfunnet arbeide for å minske fremtidige 

klimaendringer. Østfold SV vil jobbe for en helhetlig miljø- og klimaplan som setter 

samferdsel-, industri-, nærings- og miljø-hensyn i Østfold i sammenheng. Gjennom et 

bredt samarbeid mellom innbyggere, næringslivet, kommunene og fylkeskommune kan 

Østfold utvikle sin posisjon som foregangsfylke innenfor miljø. 

 

SV legger til grunn en helhetlig tankegang for sin politikk. Derfor er kretsløpstanken om 

ressursene viktig. Materialer og ressurser skal i størst mulig grad gjenvinnes og 

resirkuleres, slik at vi får et bærekraftig samfunn. SV mener at miljøkostnadene må 

medregnes når varer og tjenester skal prissettes, og det er en forutsetning at 

forurenseren betaler.  

 

Østfold SV vil arbeide for å nå nasjonale mål for redusert nitrogenutslipp til vassdraga i 

Østfold i samsvar med Vanndirektivet. Vi vil støtte prosjekter for å forbedre 

vannkvaliteten i vassdrag som Tunevannet, Vansjø--, Hobøl- og Haldenvassdraget. 

Vansjø er drikkevannskilde til 60.000 mennesker i Mosseregionen og reservevannkilde 

for Nedre Glomma-regionen. SV vil jobbe videre for å rydde opp i miljøproblemene i 

vassdraga, langs kysten og i skog og utmark.  

 

SV vil: 
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Arbeide for at truede arter og naturtyper gis vern eller tilstrekkelig beskyttelse, slik at 

våre etterkommere kan oppleve det samme naturmangfoldet som vi kan.                     

 Ha full stans i nedbygging av kystsonen, og ved sjøer og vassdrag ellers i fylket. 

 

 Anvende rikspolitiske retningslinjer meget restriktivt og prioritere vern og 

skjøtsel av natur- og kulturlandskap, samt det biologiske mangfoldet. 

 

 Sikre at allmennheten har rett til fri ferdsel i naturen.  

 

 Følge opp Vanndirektivet. 

 

 Støtte aktivt opp om arbeidet for å sikre innbyggerne i Østfold tilgang på 

friluftsområder, bl.a. ved å opprette en skjærgårdspark i Østfold. 

 

 Fortsette å være en pådriver i arbeidet med å forvalte Ytre Hvaler nasjonalpark 

og videreutvikle Nasjonalparksenteret. 

 

 Jobbe aktivt sammen med svenske myndigheter for å verne viktige 

naturkvaliteter på begge sider av grensen.  

 

 Sikre det biologiske mangfoldet gjennom bærekraftig forvaltning og nødvendig 

vern i land- og sjøområder. 

 

 Bidra til en rovdyrforvaltning som sikrer levedyktige bestander av gaupe og ulv i 

Østfold. 

 

 Gi landbruksnæringen pålegg om å drive slik at jordtap og lekkasje av 

næringsstoffer blir minst mulig.  

 

 Sørge for gode sykkelparkeringsmuligheter ved kollektivknutepunkt og offentlige 

bygg.  

 

 Samarbeide med NVE om sikring mot kvikksand og utglidning i vassdraga og 

sjøen. 

 

 Arbeide for jordvern. 

 

 Støtte gårdbrukere som legger om driften til økologisk landbruk.  

 

 Arbeide for en regional plan for bærekraftig energiforvaltning. Satse mer på 

miljøvennlige energikilder som solenergi, vindenergi og biobrensel og energi 

effektivisere Østfoldsamfunnet ved å se på forbedringspotensialet på dagens 

energi-infrastruktur.  

 

 Satse sterkt på utbygging av biokraftverk og andre forbrenningsanlegg med 

positivt klimaregnskap. 

 

 Støtte forsknings- og utviklingsprosjekter innen miljøteknologi ved f.eks. 

Institutt for energiteknikk, når atomreaktoren i Halden legges ned. Jobbe for en 

videreutvikling av ”Norwegian Center of Expertice” i Halden. 

 

 Videreutvikle programmer for miljøovervåkning. 
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 Sette av budsjettmidler til klimafond og prosjektretta tiltak i samarbeid med 

miljø og naturvernorganisasjoner. 

 

 Styrke og videreutvikle ordningen med miljøfyrtårnsertifisering av 

fylkeskommunale virksomheter. 

 

 Støtte og følge opp tiltak som bidrar til miljøvennlige arbeidsreiser for ansatte og 

at flere går og sykler til arbeid og skole. 

 

 Bidra til at fylkeskommunen følger opp sitt samfunnsansvar som innkjøper og 

stiller krav til universell utforming, miljø og etisk handel i anbud og anskaffelser.  

 

 Arbeide for at Østfold blir et ”Fair Trade”-fylke. 

 

 

 

 

 

 

 

SAMFERDSEL 
 

SV vil øke satsingen på samferdsel. Økningen bør gå til klimavennlig transport. I sitt 

arbeidsprogram foreslår SV å trappe opp investeringene i jernbanen til 10 milliarder 

kroner i Nasjonal Transportplan per år.  De store samferdselsinvesteringene i Østfold 

skal gå til jernbane og annen kollektivtransport. Det vil være et viktig mål å redusere 

privatbilismen og overføre mer av tungtransporten fra vei til bane og båt. 

 

Jernbane 

Østfold SV vil: 

 Arbeide for at nytt dobbeltspor med høyhastighetsstandard Oslo-Ski skal stå 

ferdig i 2016. Dette forutsetter: 

o Maksimalt tempo i planleggingen gjennom statlig reguleringsplan. 

o Kostnadseffektiv utbygging, med prosjektfinansiering gjennom et statlig 

aksjeselskap. 

o Vurdere bruk av bompenger til finansiering av jernbaneutbygging 

 Arbeide for at dobbeltspor på Vestre linje, med høyest mulig hastighetsstandard, 

skal stå ferdig i 2019. Dette forutsetter: 

o Regulerings- og planleggingsarbeidet igangsettes og ferdigstilles innen 

2014. 

o Dobbeltsporet skal gå gjennom Moss, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden. 

o Prosjektfinansiering gjennom et statlig aksjeselskap. 

o Det anlegges topp moderne stasjoner i byene, med stor 

parkeringskapasitet for matebusser og privatbiler. 
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 Arbeide for opprusting av Østre linje. Dette forutsetter: 

o Tilkopling til høyhastighetsbanen Ski-Oslo. 

o Følgende planarbeid skal være ferdigstilt i 2012, basert på Railconsults 

rapport, datert desember 2009, med Rundbane Østre-Vestre-Ski: 

 Behov for krysningsspor på Østre linje. 

 Forbikjøringsspor på Vestre linje. 

 Fjerning av flaskehalsstrekninger. 

 Tas høyde for fremtidig dobbeltspor. 

 Stor parkeringskapasitet ved stasjonene. 

 Åpne stasjoner så lenge toget går 

o Persontransport til Sarpsborg snarest mulig, og senest mulig ved 

ferdigstillelse av nytt sykehus i Sarpsborg. 

 Sørge for at jernbanen knytter Østfold tettere sammen,  

ved at det opprettes en rundbane i Østfold, som skal sikre innbyggerne trygge, sikre og 

pålitelige avganger til bysentrene og Sentralsykehuset. 

 Foreslå at NSB kontinuerlig bestiller nye togsett. 

 Styrke Jernbaneverkets vedlikeholds kapasitet. 

 Trappe opp utdanningen av jernbanepersonell. 

 Ta initiativ til svensk-norsk samarbeid om forlengelse av Vestre linje mot 

Gøteborg-København og om trasevalg Oslo-Stockholm. 

 

Annen kollektivtransport. 

Østfold SV vil: 

 

 Bruke en større andel av investeringsmidlene på kollektivtransport og tiltak til 

fordel for myke trafikanter. 

 Stimulere til mer bruk av buss, særlig i og i tilknytning til byene, gjennom: 

o Hyppige avganger. 

o Egne kollektivfelt. 

o Rimelige priser. 

o Fellesbillett buss-tog. 

 Utvide ordningen med tilkallingsdrosje til busstakst. 

 Arbeide for at all kollektivtransport skal bruke mer miljøvennlig drivstoff. 
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 Sørge for bedre venterom og informasjonssystem for de som reiser kollektivt. 

 Legge til rette for bruk av biodiesel, samt el- og hybridbiler framfor dagens 

ensidige satsing på fossilt drivstoffdrevne biler. 

 

Tiltak for myke trafikanter. 

Østfold SV vil: 

 Arbeide for en kraftig opptrapping av gang- og sykkelveier: 

o Egne sykkelveier i byene. 

o Sykkelveier langs fylkes- og riksveier i landkommunene, slik at alle kan 

gå og sykle trygt mellom alle tettsteder med grendeskoler fram til 

kommunesentrum  

 

 

HELSE og VELFERD 
 

Sv mener at den forebyggende og helsefremmende innsatsen må styrkes. Arbeidet for 

å forebygge og fremme folks helse må forankres i politiske styringsdokumenter og i 

kommunale, regionale og statlige planer og tiltak. Alle samfunnssektorer har et ansvar 

for å fremme friskhet og livskvalitet, og forebygge sykdom og ulykker. Innsatsen må 

trappes opp, koordineres og gjennomføres i et tverrfaglig og sektorovergripende 

samarbeid. 

 

 

Tidlig innsats er nødvendig for å utjevne forskjeller og fremme god helse. Tidlig innsats 

betyr å forebygge framfor å reparere. På sikt er tidlig innsats det mest effektive tiltaket 

for å hindre frafall i skolen og for å forebygge fattigdom og sosiale problemer. Tiltak i 

tidlig alder gir fordelingsgevinster gjennom hele livsløpet. 

Satsing på oppvekst- og utdanningspolitikk er et viktig tiltak for å utjevne forskjeller. 

Barnehager, skole og fritidsordning er sentrale institusjoner som skal gi et godt 

grunnlag for mestring og kunnskap.  

 

Utvikling av tverrfaglig samhandling mellom ulike tjenester i velferdsstaten er 

nødvendig for å redusere byråkrati, forbedre kvaliteten og enklere tilpasse tjenesten til 

menneskers ulike behov. Samarbeid med brukergrupper, foresatte, pårørende og 

frivillige ideelle organisasjoner trengs for å fornye og utvikle velferdsordningene. 

 

Viktige velferdstjenester som tannhelse og sykehus må ha så god kvalitet og 

tilgjengelighet som mulig. Det er et offentlig ansvar å sørge for velferd til alle. 

SV går mot konkurranseutsetting og privatisering av offentlige velferdstjenester.  

 

Østfold SV vil: 

 Sørge for at Østfold fortsatt skal være et foregangsfylke i arbeidet med 

folkehelse, særlig innenfor helsefremmende og forebyggende arbeid. 

 

 Videreutvikle Østfoldhelsa – partnerskap for folkehelse, med vekt på utvidet 

tverrfaglig deltakelse og økt medvirkning fra frivillige organisasjoner.  
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 Sikre at helsefremmende og forebyggende strategier og tiltak forankres i 

styringsdokumenter og innarbeides i alle planer og politikkområder.  

 

 Trappe opp og videreutvikle innsatsen for helseovervåkning, utjevning av sosiale 

helseforskjeller og vektlegging av friskfaktorer som fysisk aktivitet, kosthold og 

fullført utdanningsløp. 

 

 Videreføre det tverrfaglige og sektorovergripende samarbeidet, internt i 

fylkeskommunen og utad i samarbeid med andre aktører for å øke effekten av 

folkehelsearbeidet. 

 

 Bidra til at fylkeskommunen oppfyller sitt lovpålagte ansvar for 

folkehelsearbeidet internt i egen organisasjon og drift og gjennom aktiv 

deltakelse i partnerskapet Østfoldhelsa.  

 

 Organisere den fylkeskommunale tannhelsetjeneste slik at befolkningen i ulike 

deler av fylket skal ha god tilgjengelighet og et godt tilbud på tannbehandling. 

 

 Sikre personer med nedsatt funksjonsevne tilgjengelighet i samfunnet gjennom 

universell utforming. 

 

 Ha en ombudsrolle i forhold til statlige velferdstjenester som sykehus, 

rus/psykiatri, barnevern og mindreårige asylsøkere og flyktninger. 

 

 

 Arbeide for at Samhandlingsreformens formål om forebyggende tiltak og bedre 

pasientbehandling gjennomføres og finansieres. 

 

 Bidra til at Vitensenteret, Inspiria, utvikler Helsekilden til en nasjonal modell for 

kunnskap om helsefremmende pedagogikk, læringsmetoder og formidling.  

 

 Være pådriver for opprettelse av et Barnas Hus i Østfold. 

 

 
KULTUR 

Østfold SV vil sikre alle tilgang til et mangfoldig kulturtilbud og vil øke 

fylkeskommunens budsjett til kultur vesentlig. Kunst og kultur gjør samfunnet rikere på 

opplevelser og gir mennesker mulighet til å utvikle sine egne, skapende evner. Barn og 

unge skal ha rett på tilrettelagte kunst- og kulturopplevelser på lik linje med voksne. 

Den kulturelle skolesekken og kulturkortet for ungdom er gode tiltak som må styrkes og 

videreutvikles. Den kulturelle skolesekken bør gi kulturarbeidsplasser for profesjonelle 

kunstnere i hele fylket. Kulturtilbudet til barn og unge skal være rimelig slik at det er 

tilgjengelig og uavhengig av foreldrenes inntekt. 

Østfold SV ønsker å opprette en fylkeskommunal kulturskole. Gode kulturelle 

opplevelser bidrar til en økt livskvalitet. Gjennom å kombinere regional mat, natur og 

reiseliv med det regionale kulturlivet skapes gode Østfoldopplevelser. 

  

 

 

Østfold SV vil: 
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 Understreke at idrett og friluftsliv er livsutfoldelse som gir positive opplevelser, 

helsegevinst og utvikler fellesskapsholdninger og respekt for medmennesker. 

Derfor mener SV at breddeidretten må prioriteres.  

 

 Satse på et allsidig tilbud og idrettsglede framfor tidlig spesialisering og 

konkurransealvor.  

 

 Stille fylkeskommunens lokaler til disposisjon som øvingslokaler for kulturelle 

aktiviteter. 

 

 Øke den økonomiske støtten til teatervirksomhet i Østfold. Frie grupper og 

aktiviteten på de lokale regionale kulturhusene skal prioriteres. 

 

 Stimulere den betydelige frivillige innsatsen på ulike områder i Østfold innenfor 

idrett, kunst og kultur. Vi er avhengig av et samarbeid med frivillighets Østfold, 

og SV vil øke den økonomiske støtten til frivillig arbeid. Et eksempel er å tilby 

gratis lokaler. 

 

 Styrke og videreutvikle mangfoldet i kunst- og kulturtilbudet til barn og unge.  

 

 

 Arbeide for at det etableres “kulturelle fyrtårn” ulike steder i Østfold. SV vil øke 

den økonomiske satsingen på de profesjonelle kunst- og kulturmiljøene i Østfold. 

Unge kunst- og kulturarbeidere må få bedre levekår. Nye uttrykk og kunstformer 

skal prioriteres og stimuleres. 

 

 Øke den økonomiske støtten til Det Norske Blåseensemble, Operaen i Halden, 

Østfoldmuseene, Østfold teater, Studium Actoris, Parkteateret og Fylkesgalleriet 

Punkt Ø. Institusjonene er viktige formidlere av profesjonelle kunst og 

kulturopplevelser i Østfold. 

 

  

 

 

 Følge opp arbeidet med fylkeskulturscene i Fredrikstad 

 

 Gi økonomisk støtte til festivaler i Østfold. 

 

 Jobbe for etablering av regionale kulturhus i byene i Østfold.(Halden og Askim 

har etablert sine kulturhus.)   

 

 Jobbe for å opprette en kulturskole i fylkeskommunal regi. 

 

 Legge til rette for at Østfolds matkultur får en viktigere rolle i forbindelse med 

satsing på turisme og annen næringsutvikling. 

 

 Støtte opparbeidelse av “Kyststien” og vil i den forbindelse se nærmere på 

innføring av et kyststipass som gir brukerne ulike rettigheter, f.eks. tilgang til 

sjøbuer, spisesteder, kulturarrangementer m.v.  

 

 Arbeide for at Østfold fylkes tusenårssted, Fredriksten festning, fortsatt skal 

være et av de store kultursatsingsområdene i fylket. 
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 Arbeide for en videreutvikling av Ørje turist- og miljøsenter og 

grenseovergangen ved Svinesund som sentrale attraksjoner innenfor kultur og 

reiselivssatsingen.  

 

 Støtte etableringen av Barnas Fredssenter i Moss. 

 

 
NÆRING, VERDISKAPING og SYSSELSETTING 

 

SVs hovedmål er at flere skal ha arbeid nær der de bor. Langsiktige 

samfunnsøkonomiske mål er viktigere enn kortsiktige og snevre bedriftsøkonomiske 

interesser. Næringspolitikken må ivareta både økonomiske og miljøpolitiske mål.  

Rettferdighet, solidaritet og folkestyre skal være en integrert del av næringspolitikken.  

Næringslivet er det avgjørende grunnlaget for dagens velferdsstat. Derfor er det viktig 

for fremtidig verdiskaping og veksten i Østfold at samarbeidet mellom velferdsstaten og 

næringslivet forsetter. Satsing på innovasjon og entreprenørskap, sammen med 

trygging og styrking av rammebetingelser for den tradisjonelle industrien i Østfold er 

viktige forutsetninger for verdiskaping i Østfold. 

 

 

Østfold SV vil arbeide for at fylkeskommunen skal være en aktiv og langsiktig eier i de 

selskaper der Fylkeskommunen har interesser. Dette må vise seg i en langsiktig visjon 

og strategi for næringsutvikling som kommer til uttrykk på generalforsamlinger og i 

styrerommet. Det skal stilles krav til virksomhetene om at lønn, arbeidsvilkår og faglige 

rettigheter følger norsk lov. 

 

 

 

Energi: 

Østfold SV vil ta initiativ til at det lages en regional plan for bærekraftig 

energiforvaltning. SV ønsker at fylkeskommunen aktivt skal bruke sin eierandel i 

Østfold Energi slik at selskapet prioriterer bygging av fornybare energikilder, som for 

eksempel biokraftverk, vindmøller og bølgekraftinstallasjoner. Der Østfold Energi 

allerede har installasjoner, skal selskapet vurdere oppgraderinger og reinvesteringer.  

 

Østfold SV vil: 

 

 

  Arbeide for et bærekraftig og livskraftig landbruk i alle deler av fylket. Vi vil ha 

et desentralisert og miljøvennlig landbruk. Landbrukets styrke er det allsidige 

ressursgrunnlaget, og derfor skal det satses på videreutdanning for våre bønder. 

Det å opprettholde og videreutvikle et variert kulturlandskap er også en viktig 

oppgave for landbruket. 

 

 Arbeide for at Østfold skal ha et aktivt skogbruk som skal utvikles videre. 

Bioenergi bør være ett satsingsområde.  Samtidig vet vi at barskog og 

våtmarksområder er leveområder med spesielt rikt artsmangfold. Derfor er det 

også viktig at skogen drives slik at det biologiske mangfold ivaretas. 

 

 Støtte den utviklingen av annen generasjons biodrivstoff på skogsavfall som 

foregår i Østfold.  
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 Utvikle ordninger for innovasjon og entreprenørskap gjennom blant annet 

”såkornsfond” og næringshager. 

 

  Anerkjenne kulturnæringene som en verdiskapende næring av stor betydning 

for Østfold.  

 

 Arbeide for å utvikle reiselivsbransjen i Østfold. Vi vil spesielt videreutvikle den 

turismen som har med natur- og kulturopplevelser, spenning, frihet og utfoldelse 

å gjøre.  

 

 Legge til rette for at Østfolds matkultur får en viktigere rolle i forbindelse med 

satsing på turisme og næringsutvikling. 

 

 

 Arbeide for at fiskeressursene skal forvaltes med sikte på langsiktig ressursuttak 

innenfor bærekraftige rammer. Det bør opprettes rekrutteringskvoter eller andre 

ordninger som sikrer ungdom en vei inn i fiskerinæringen. 

 

 Jobbe for at Østfold Fylkeskommune og Østfold Energi selger seg ut av Moss 

Lufthavn Rygge. 

 

 Kreve at Østfold Fylkeskommune skal vektlegge miljø og etikk i sine eierskaps- 

strategier og være en aktiv og langsiktig eier. Der fylkeskommunen er engasjert 

som eier eller deleier i næringsvirksomhet, skal det stilles krav til virksomheten 

om lønn, arbeidsvilkår og faglige rettigheter følger norsk lov. 

  

 

 

 

  

LIKESTILLING og INTEGRERING 
 

Det norske samfunnet gjennomsyres av det ujevne maktforholdet mellom menn og 

kvinner. Kvinner er underrepresentert i maktposisjoner, kvinner eier mindre og tjener 

mindre enn menn, og lønnsforskjellene øker. Det er nødvendig å ta i bruk radikale 

virkemidler for å utfordre strukturene som opprettholder de skjeve maktforholdene 

mellom kjønnene. Østfold SV vil arbeide for at spørsmål om likestilling og integrering 

får en større plass i politikken. 

 

SV vil: 

 

 Kjønnsteste fylkeskommunens budsjett for å sikre at de likestillingspolitiske 

målene nås.  

 Kreve at arbeid av lik verdi lønnes likt. I dag diskrimineres kvinner i arbeidslivet, 

ikke minst fordi kvinnedominerte yrker har gjennomgående lavere lønn enn 

sammenliknbare mannsdominerte yrker. SV vil derfor foreslå utvidede rammer 

for lønnsoppgjøret i fylkeskommunen, en likelønnspott, for å nå dette målet. 

 Gå inn for at alle som jobber i Østfold Fylkeskommune skal ha rett til heltid. 

Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn har også sammenheng med at langt 

flere kvinner arbeider deltid. Det er en menneskerett å ha en jobb man kan leve 
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av. 

 

 Støtte kvotering som virkemiddel ved ansettelser i fylkeskommunen der hvor 

kjønn, minoriteter og yrkeshemmede er underrepresentert. Kvinner med 

minoritetsbakgrunn opplever ofte dobbel diskriminering, både på grunn av 

hudfarge, etnisk bakgrunn, religion eller kultur,– og fordi de er kvinner. Mange 

kvinner og menn med minoritetsbakgrunn har store problemer med å få arbeid. 

Østfold SV vil pålegge fylkeskommunen å ha rekrutteringsplaner for personer 

med minoritetsbakgrunn. 

 Arbeide for å redusere ”skjønnhetspresset.” Reklamens skjønnhetsideal skaper 

et skjønnhetspress som rammer barn og unge. Dette presset utnyttes av 

slanke– og skjønnhetsindustrien og utgjør et stadig økende samfunnsproblem. 

Skolene i Østfold skal være reklamefrie soner. 

 Styrke det forebyggende arbeidet i Østfold mot vold og seksuelle overgrep, og 

arbeide for at flere overgrep politianmeldes og etterforskes på en forsvarlig 

måte. SV vil jobbe for å opprettholde fem krisesenter i Østfold. SV vil også 

arbeide for at ordningen med jentevakt for jenter mellom 12 og 25 blir et tilbud i 

Østfold 

 Gå inn for at Østfold Fylkeskommune skal utarbeide en handlingsplan om menns 

vold mot kvinner. Kamp mot menneskehandel, ekstremkontroll, tvangsekteskap 

og annen æres relatert vold må også inngå i en helhetlig innsats mot vold i nære 

relasjoner. SV vil også bedre skoleringen av alle aktuelle offentlige ansatte slik 

at de lettere kan avdekke vold i nære relasjoner. 

 Arbeide for en offensiv satsing mot seksuell trakassering i Østfold 

fylkeskommune, med økte bevilgninger til forskning, kartlegging og konkrete 

prosjekter.  SV vil også styrke det holdningsskapende arbeidet mot kjøp av sex i 

Østfold, med fokus på skadevirkninger av prostitusjon. Østfold fylkes eierskap 

må benyttes aktivt for å etablere etiske regler mot kjøp av seksuelle tjenester 

for ansatte i bedrifter hvor fylket er eier eller deleier.  

 Styrke arbeidet for å sikre alle barn en fullverdig utdanning. Barn bosatt i Norge 

har rett til opplæring. Det er forbudt å frata barn denne retten, for eksempel ved 

å ta barn ut av skolen uten skolemyndighetenes godkjennelse.  

 Arbeide for at språkkompetansen økes gjennom tilrettelagt norskopplæring og 

morsmålsopplæring i videregående skole i Østfold. Noen barn og ungdommer 

med minoritetsbakgrunn har problemer på skolen, blant annet fordi de ikke kan 

godt nok norsk.  

 Opptrappe arbeidet for å bekjempe tvangsekteskap. Alle har rett til fritt å velge 

hvem de vil gifte seg med. Kampen mot tvangsekteskap må føres gjennom et 

bredt holdningsskapende arbeid i samarbeid med skole, helsestasjoner, 

familievernkontorer og andre instanser.  

 Styrke antidiskrimineringslovverket og håndhevingen av dette. Svært mange 

med minoritetsbakgrunn har opplevd rasisme eller diskriminering i arbeidslivet, 

på boligmarkedet eller i nærmiljøet.  
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 Godta klesdrakter eller kleskoder som uttrykker kulturell, sosial eller religiøs 

tilhørighet. En forutsetning for vellykket inkludering i et flerkulturelt samfunn er 

gjensidig tillit og respekt. Det må derfor være rom for forskjell i levemåter, 

religioner og kultur.  

 Arbeide for at norsk lovverk, inkludert formålsparagrafen i skole og barnehage, 

bedre skal gjenspeile det flerkulturelle samfunnet og behovet for toleranse og 

trosfrihet. 

 

 

 

 

 

 

 


