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Noen påstår at samfunnet ikke kan forandres. De 
tar feil.
 
Et samfunn der menneskene løser problemene i 
fellesskap er mulig:
 
* Klasseskiller kan erstattes av rettferdig
   fordeling og mer demokrati
 
* Kvinneundertrykking og patriarkalske strukturer
   kan erstattes av frihet for alle, uavhengig av
   kjønn
 
* Diskriminering på bakgrunn av etnisitet, livssyn,
   seksuell orientering eller funksjonsevne kan
   erstattes av solidaritet og likeverd for alle
 
* Klimaendringene er menneskeskapte, og kan
   stoppes av oss mennesker
 
* Det er mulig å skape et samfunn der mennesker
   og miljø settes foran profitt

"Derfor sosialisme.
Derfor Askim SV"
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Et annet samfunn er ikke bare mulig, det er nødvendig.

Vi kan skape et samfunn basert på rettferdig fordeling, 
frihet, solidaritet, likeverd og miljøhensyn.
 
Derfor sosialisme. Derfor SV.
 
Stem for en solidarisk og bærekraftig fremtid.                  
Stem på Askim SV!
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EN MILJØVENNLIG KOMMUNE                                                    
OG MILJØOPPLEVELSER FOR ALLE

Askim SV vil skape et grønt og moderne 
lokalmiljø, en by og en kommune folk trives i. 
Grønn satsing lokalt bidrar til å løse de globale 
miljøproblemene. SV vil redusere klimautslippene 
i kommunen gjennom minsket forbruk, styrket 
kollektivtransport og miljøvennlig energi.
 
SV tar kampen for klima og miljø!
SV vil:
•	 sørge	for	at	det	utarbeides	kommunale	handlingsplaner	

for	miljøet,	og	at	kommunen	leverer	årlige	miljøregnskap	
med	basis	i	handlingsplanen

•	 benytte	overskuddet	fra	Østfold	Energi	til	et	klimafond	
som	finansierer	en	ny	stilling	som	miljøkoordinator,	
og	etablerer	tilbud	om	støtte	til	miljøprosjekter	for	
innbyggere	og	bedrifter

•	 bygge	ut	gang-	og	sykkelveier	langs	alle	hovedveier	og	
alle	skoleveier

"SV tar kampen for 
klima og miljø!"
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•	 videreutvikle	kollektivtilbudet	gjennom	Flexx,	bedret	
bybusstilbud,	matebusser	til	stasjonen	og	sanntids	infotavler	på	
busstoppene

•	 ta	i	bruk	grønn	energi	i	bussene,	i	Kraftsenteret	Askim	bør	alle	
bybusser	kjøre	på	kortreist	elektrisk	kraft,	og	det	må	i	størst	
mulig	grad	benyttes	mindre	busser

•	 tilrettelegge	for	pendlerne	gjennom	hyppige	matebusser	til	
stasjonen	i	rushtiden,	pendlerparkering	i	stasjonsområdet	og	
ekspressruter	til	Ski	og	Oslo

•	 utvikle	tilbud	om	bysykler,	både	tråsykler	og	el-sykler,	med	
sentral	parkeringsløsning

•	 gjenåpne	jernbanen	til	Sarpsborg
•	 benytte	elbiler	og	ladehybrider	som	kommunale	tjenestebiler
•	 etablere	ladestasjoner	for	elbiler	på	alle	store,	sentrale	

parkeringsplasser,	alle	kundeparkeringsplasser	og	ved	alle	nye,	
større	flermannsboliger

•	 påse	at	alle	kommunens	virksomheter	blir	miljøsertifisert
•	 ivareta	og	videreutvikle	grøntområder	og	småhusbebyggelse	i	

sentrum,	og	si	nei	til	nedbygging	av	matjord
•	 utvikle	en	"matbank"	for	at	mat	som	er	i	ferd	med	å	gå	ut	på	

dato	ikke	skal	bli	kastet,	men	bli	benyttet	til	innbyggernes	beste
•	 si	nei	til	formøyelseskjøring	med	snøscooter	i	utmark
•	 påse	at	alle	nybygg	i	kommunal	regi	benytter	fornybar	energi	

som	fjernvarme,	solenergi	og	liknende	til	oppvarming	og	
erstatte	bruk	av	fossil	energi	i	eksisterende	kommunale	bygg	
med	fornybare	energikilder

•	 stimulere	håndtverksbedriftene	i	kommunen	til	å	søke	gode	
miljøløsninger

•	 sikre	at	bedriftene	i	kommunen	ikke	har	helseskadelige	eller	
miljøskadelige	utslipp,	og	eventuelt	stille	krav	om	rensing

•	 støtte	gjenbruk	og	sambruk
•	 ønske	andelsgårder	velkommen	i	vårt	distrikt
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BARNEHAGE, SKOLE OG OPPVEKST

Barn og ungdom er samfunnets viktigste ressurs 
og morgendagens samfunnsforvaltere. Askim SV 
ønsker et sterkt fokus på trygge oppvekstsvilkår, der 
hvert enkelt barn opplever et godt psykososialt miljø. 
Dette er grunnlaget for god utvikling og for læring. 
Barnehager, skoler og skolefritidsordninger skal være 
av god kvalitet og gi alle barn like muligheter.

SV tar kampen for gode oppvekstvilkår!
SV vil:
•	 sette	fokus	på	de	ansatte	i	barnehagene,	og	deres	arbeidsvilkår.	

Vi	vil	jobbe	for	god	bemanning,	sikre	muligheter	til	å	sette	inn	
vikar	ved	fravær,	og	støtte	ordninger	som	gir	ufaglærte	tilbud	
om	å	ta	fagbrev

•	 oppretholde	åpningstider	tilpasset	bl.a.	pendlere	og	
aleneforsørgere

•	 innføre	søskenmoderasjon	for	familier	som	har	barn	både	i	
barnehage	og	SFO

•	 øke	innslagspunktet	for	reduserte	satser.	Målet	er	at	barnehage	
og	SFO	på	sikt	blir	gratis

•	 sikre	god	kvalitet	og	samtidig	lav	pris	i	SFO,	bl.a.	ved	å	
samarbeide	med	kulturskolen	og	idrettslagene.	Vi	ønsker	at	SFO	
i	større	grad	får	tilgang	på	kulturskolens	og	idrettens	tilbud,	for	
å	nå	flere	barn	og	bruke	tiden	på	SFO	også	til	fritidsaktiviteter

•	 innføre	en	skoletime	med	fysisk	aktivitet	og	et	enkelt	måltid	
som	en	del	av	alle	skoledager

•	 opprettholde	fem	barneskoler	i	kommunen
•	 sikre	nok	lærere,	slik	at	det	blir	færre	elever	per	lærer	og	hver	

elev	blir	sett.	Målet	er	maksimum	15	elever	pr.	lærer	i	1.	til	4.	
trinn	og	20	elever	fra	5.	trinn
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•	 gi	lærerne	mulighet	til	å	bruke	mer	av	tiden	på	undervisning	og	
gi	dem	muligheter	til	faglig	påfyll

•	 begrense	testing	og	rapportering	til	det	som	kreves	fra	sentrale	
myndigheter

•	 arbeide	for	en	praktisk,	variert	og	motiverende	ungdomsskole.	
Allerede	her	vil	frafall	i	videregående	skole	kunne	forebygges

•	 styrke	den	sosialpedagogiske	delen	av	rådgivertjenesten,	dette	
er	viktig	for	at	flere	skal	lykkes	i	skolen

•	 styrke	tiltak	som	bedrer	barns	psykososiale	miljø	og	forbygger	
mobbing	i	barnehage,	skole	og	fritidstilbud

•	 etablere	gode	nok	rutiner	for	skolenes	behandling	av	meldte	
mobbesaker

•	 arbeide	for	en	skole	som	kan	favne	flest	mulig.Vi	ser	likevel	
at	enkelte	har	behov	for	et	alternativt	opplegg,	og	vil	derfor	
opprettholde	og	utvikle	opplæringstilbud,	som	"1919",	
Mortenstua,	J-klassen	og	Toppen

•	 utvide	kapasiteten	i	velkomstgruppa	for	innvandrer-	og	
flyktningebarn

•	 videreføre	prosjektet	med	psykolog	og	fysioterapi	i	
videregående	skole	som	et	permanent	tiltak	i	samarbeid	
mellom	kommunen	og	fylkeskommunen

•	 ivareta	gratisskoleprinsippet	i	forhold	til	skoleturer,	og	utvikle	
gode	rutiner	og	tiltak	slik	at	alle	har	et	reelt	tilbud	om	å	delta

•	 sikre	flere	plasser	i	kommunen	for	lærlinger	og	lærekandidater,	
for	å	forebygge	frafall	i	videregående	skole

•	 sikre	gode	ressurser	for	Ungdomsteamet	i	Askim.	Vi	ønsker	at	
LOS	skal	bli	en	fast	ordning	i	neste	periode	og	vil	sikre	at	det	
fortsatt	er	to	ungdomskontakter

•	 styrke	lavterskel-familiearbeidet	i	Familiens	Hus	med	to	nye	
stillinger

•	 styrke	andre	forbyggende	instanser	som	PPT,	barnevern,	
helsestasjon	og	rusforebyggende	arbeid
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TID TIL OMSORG

SV går imot konkurranseutsetting av offentlige 
tjenester. Flere faste, hele stillinger kommer både 
ansatte og brukere til gode. Vi vil sikre forsvarlig 
bemanning i forhold til behov.

SV tar kampen for pleie- omsorgssektoren!
SV vil:
•	 få	fortgang	på	etableringen	av	et	helhetlig	tilbud	for	eldre	på	

Løkentomta	inkludert	bokollektiv	for	demente	og	dagsenter
•	 sikre	et	godt	omsorgstilbud	til	alle	som	trenger	det,	

både	dagsenter,	hjemmetjenester,	omsorgsboliger	og	
sykehjemsplasser

•	 sikre	enerom	til	alle	på	Løkenrunet,	også	på	korttidsavdelingen
•	 styrke	folkehelsearbeidet	med	særlig	vekt	på	kosthold	og	

aktivitet	i	de	ulike	botilbudene
•	 tilby	BPA	(brukerstyrt	personlig	assistent)	til	alle	som	ønsker	

det,	og	kvalitetssikre	tjenesten.	Brukerne	må	ha	fritt	valg	av	
tjenestetilbyder

•	 sikre	tilstrekkelig	avlastning	til	pårørende	til	alle	brukergrupper
•	 sikre	støttekontakter	bedre	vilkår
•	 beholde	palliativ	avdeling,	gjerne	på	Helsehuset
•	 øke	kompetansen	innen	velferdstjenestene	spesielt	med	tanke	

på	samhandlingsreformen
•	 sikre	flere	fysioterapeuter	med	kommunal	avtale
•	 styrke	det	kommunale	fysioterapitilbudet	bl.a.	til	barn
•	 sikre	gjennomføring	av	de	opprinnelige	planene	for	Helsehuset,	

med	rehabilitering	og	frisklivssenter	for	alle	utsatte	grupper
•	 bygge	ut	rehabiliteringstilbudet	for	yngre
•	 bygge	nye,	mindre	bofellesskap	(maks	6	personer	pr.	

bofellesskap)	for	utviklingshemmede	i	perioden
•	 kartlegge	behovet	for	nye	bofellesskap	innen	rus	og	psykiatri
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•	 styrke	Krisesenteret	i	Indre	Østfod	både	ressursmessig	og	
personellmessig

•	 styrke	arbeidet	mot	alle	former	for	vold	i	nære	relasjoner,	
inkludert	seksuelle	overgrep,	tvangsekteskap	og	
kjønnslemlestelse

•	 beholde	ACT-tilbudet
•	 styrke	det	nære	rusfeltet

 
FATTIGDOMSBEKJEMPENDE TILTAK

SV vil:
•	 øke	sosialhjelpssatsene
•	 holde	barnetrygden	utenfor	når	sosialhjelpen	beregnes
•	 si	nei	til	kommunal	kontantstøtte	fordi	dette	vil	bidra	til	at	flere	

ikke	er	i	lønnet	arbeid
•	 tilby	økonomisk	rådgivning	til	familier	med	betalingsproblemer	

ift.	kommunale	avgifter,	barnehage,	SFO	mv
•	 gi	familierabatt	på	kultur-,	idretts-,	og	fritidsarrangementer
•	 tilby	"Kulturkort"	som	gir	barn	i	lavinntekstfamilier	gratis	

adgang	til	kultur-,	fritids-,	og	idrettsarrangementer
•	 harmonisere	egenbetalingen	for	kommunale	tjenester	med	

endringer	i	trygdeytelsene
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ASKIM KOMMUNE, ARBEIDSGIVER                                              
OG OPPDRAGSGIVER

SV vil bidra til at ansatte i Askim kommune skal ha 
en lønn de kan leve av.
Dette betyr at flest mulig av de ansatte må ha 
hel, fast stilling i kommunen. SV vil at kommunen 
ikke utnytter de mulighetene endringene i 
Arbeidsmiljøloven gir til å ha flere midlertidig 
ansatte.
En kommune som tilbyr sine ansatte hele, faste 
stillinger og en god pensjonsordning vil være en 
attraktiv arbeidsgiver.
Samtidig ønsker vi at Askim kommune gjennom 
lokale forhandlinger gå inn for å øke lønna til de 
lavest lønnede, for eksempel gjennom ekstra 
lønnstillegg for ansatte i lavtlønnsyrker som har 
lang ansiennitet.
Gjennom utvikling av en vikarpool sikrer 
kommunen at virksomhetene kan benytte vikarer 
når det er behov for det.

"Askim SV tar kampen
 for fellesskapet!"
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SV mener det er behov for flere ansatte, flere "varme 
hender", både i barnehage, skole, oppvekstsektoren 
forøvrig og i pleie- og omsorgssektoren. En høyere 
bemanningsnorm vil føre til at arbeidspresset, 
slitasjen og stresset for de ansatte reduseres, og vil 
kunne bidra til redusert sykefravær. Kommunen vil 
dermed kunne spare midler på øket bemanning.
 
SV går inn for at Askim kommune skal vedta den 
såkalte Skiensmodellen, som blant annet sikrer 
de ansatte i firmaer som vinner anbud mot 
sosial dumping, og sikrer forsvarlige lønns- og 
arbeidsforhold.

EN INKLUDERENDE KOMMUNE

Askim skal være en kommune hvor det er aksept for, 
og legges til rette for, forskjeller i levemåte, kultur, 
seksuell orientering, funksjonsnivå og livssyn. Et slikt 
samfunn må bygges på prinsippene om demokrati, 
menneskerettigheter, likestilling, universell utforming 
og sosial utjevning.
 
SV tar kampen for fellesskapet!
SV vil:
•	 ta	imot	og	ivareta	mennesker	som	har	behov	for	beskyttelse,	

inkludert	enslige,	mindreårige	asylsøkere
•	 bosette	minst	det	antall	flyktninger	IMDI	ber	kommunen	om
•	 gi	skoler	og	barnehager	tilstrekkelige	ressurser	til	å	prioritere	

foreldresamarbeid	og	tilpasset	opplæring	for	barn	og	elever	
med	minoritetsbakgrunn
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•	 aktivt	forebygge	alle	former	for	voldelig	ekstremisme	som	
ekstrem	nasjonalisme,	islamisme	og	rasisme

•	 motvirke	hatytringer	og	fremmedfrykt	på	sosiale	medier
•	 si	nei	til	tiggeforbud
•	 fremme	et	inkluderende	og	likestilt	arbeidsliv
•	 legge	universell	utforming	til	grunn	for	utvikling	av	bygninger	

og	byrom
•	 legge	til	rette	for	at	alle	elever,	uavhengig	av	funksjonsnivå,	får	

et	skoletilbud	i	nærområdet

EN KOMMUNE I UTVIKLING

Askim SV ønsker at Askim skal bevare småbypreget 
også gjennom den fortettingen som vil komme. 
Økt næringsetablering i kommunen er viktig for å 
skape flere arbeidsplasser i nærmiljøet og begrense 
behovet for pendling. Askim SV mener at Askim 
kan være en egen kommune også i fremtiden. Vi 
mener spørsmålet om kommunesammenslåing må 
avgjøres gjennom folkeavstemning. Samtidig som vi 
mener at Askim kommune kan bestå er det viktig å 
videreutvikle det interkommunale samarbeidet.

SV tar kampen for Askim!
SV vil:
•	 skape	arbeidsplasser	i	nærmiljøet	gjennom	å	legge	til	rette	for	

bedrifter	og	nyetablerere	i	lokalsamfunnet.	Grønne	bedrifter	er	
spesielt	velkomne

•	 støtte	"eplehagefortetting",	ved	at	større	tomter	deles	opp
•	 gå	inn	for	at	høyden	på	bolighus	utenfor	sentrum	som	

hovedregel	ikke	skal	overstige	fire	etasjer,	og	at	høyden	på	
bolighus	og	forretningsbygg	i	sentrum	som	hovedregel	ikke	
skal	overstige	seks	etasjer

164723_mal-valgprogram-2015.indd   16 29-07-2015   17:17:00



17

•	 bidra	til	en	sosial	boligpolitikk,	og	at	det	bygges	flere	
kommunale	boliger	også	for	førstegangsetablerere

•	 bevare	og	videreutvikle	de	grønne	lungene	i	byen,	bevare	
småhusbebyggelsen	i	sentrum	og	si	nei	til	nedbygging	av	
matjord

•	 legge	til	rette	for	pendling	med	kollektivtransport
•	 si	nei	til	søndagsåpne	butikker
•	 gå	inn	for	at	spørsmålet	om	kommunesammenslåing	skal	

avgjøres	ved	folkeavstemming,	Askim	kan	velge	å	fortsatt	være	
en	egen	kommune

•	 oppfordre	til	at	alle	partier	klargjør	sitt	syn	på	
kommunesammenslåing	før	valget

•	 styrke	og	videreutvikle	det	interkommunale	samarbeidet	for	å	
videreutvikle	fagmiljøene	og	styrke	nødvendig	spesialisering.

 

 
 
 
 

164723_mal-valgprogram-2015.indd   17 29-07-2015   17:17:02



18

EN GOD KOMMUNE Å LEVE I TRENGER                         
KULTUR OG IDRETT

For SV er det et mål at alle har like muligheter til 
å oppleve og utøve kultur og idrett, uavhengig av 
lommeboka.
 
SV tar kampen for kulturopplevelser og breddeidrett!
 
SV vil:
•	 gå	inn	for	et	nytt	Parklokale	i	Folkeparken,	som	kan	huse	

kulturskolen,	en	mindre	innendørs	scene,	korps,	lag	og	
foreninger	som	bidrar	til	et	rikt	kulturliv	i	Askim

•	 legge	til	rette	for	kulturtilbud	lokalisert	utenfor	sentrum,	for	
eksempel	i	Ihlen	/	Kråkåsenområdet

•	 støtte	Kulturhuset	og	biblioteket.	Kulturhuset	gir	et	variert	
tilbud	for	alle	og	drives	godt,	biblioteket	er	en	møteplass	for	
kultur	og	informasjon	som	betyr	mye	i	et	flerkulturelt	Askim

•	 innføre	familierabatt	på	ulike	kulturtilbud	gjennom	rabattkort
•	 arbeide	for	sommerskole	og	sommeraktiviteter	som	er	rimelige	

og	tilgjengelige	for	alle
•	 utvidet	kapasitet	ved	Kulturskolen	for	å	korte	ned	ventelister	og	

beholde	egenandelen	på	dagens	nivå
•	 gi	friplass	på	kulturskolen	for	familier	med	dårlig	økonomi
•	 arbeide	for	flerbrukshaller	og	flerbruks	idrettsanlegg	hvor	

private	grupper	og	lag	kan	leie	seg	inn	til	en	rimelig	pris
•	 arbeide	for	at	alle	offentlige	kulturtilbud	og	idrettsanlegg	skal	

tilfredsstille	kravene	om	universell	utforming
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KOMMUNEØKONOMI, FINANSIERING                             
OG EIENDOMSSKATT

Askim kommune har i dag den største 
gjeldsbelastningen av alle kommunene i Indre Østfold. 
Hvert år går over 60 millioner kroner til nedbetaling 
og renter på gjeld. Samtidig må kommunen stadig 
skjære ned og kutte stillinger, eller la være å benytte 
vikarer ved sykdom, på grunn av dårlig råd.
 
I denne situasjonen vil Askim SV sette i gang en 
dugnad for å styrke kommunens økonomi og samtidig 
forsere nedbetalingen av kommunens gjeld.
 
SV tar kampen for kommuneøkonomien!
 
SV vil:
•	 innføre	eiendomsskatt	for	privatboliger	i	kommunen.	

Eiendomsskatt	er	en	sosial	beskatning	som	sikrer	at	de	som	har	
mest,	betaler	mest

•	 innføre	bunnfradrag	for	å	sikre	at	de	med	dårligst	råd	ikke	blir	
ytterligere	økonomisk	belastet

•	 fastsette	en	inntektsgrense	som	sikrer	at	husstander	med	lav	
bruttoinntekt	ikke	betaler	eiendomsskatt

•	 første	år,	2016,	vil	eiendomsskatten	etter	loven	være	2	promille,	
som	medfører	at	en	bolig	med	verdi	etter	bunnfradrag	på	
1.500.000,-	vil	beskattes	med	kr.	3000,-

•	 fra	andre	år,	2017,	ønsker	Askim	SV	at	eiendomsskatten	økes	til	
3	promille,	som	medfører	at	denne	boligen	beskattes	med	kr.	
4.500,-
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•	 Askim	SV	ønsker	å	benytte	en	vesentlig	del	av	inntektene	fra	
eiendomsskatten	til	forsert	nedbetaling	av	kommunens	gjeld.	
Dette	vil	frigjøre	midler	til	nye	investeringer	og	bedre	tjenester	
til	kommunens	innbyggere

•	 Askim	SV	ønsker	ikke	å	øke	skatte-	og	avgiftsnivået	for	
kommunens	innbyggere.	Når	dugnaden	er	over	og	kommunes	
gjeld	er	nedbetalt,	ønsker	SV	å	beholde	eiendomsskatten	som	
en	sosial	beskatning,	men	at	andre	kommunale	skatter	og	
avgifter	reduseres	med	tilsvarende	beløp

•	 når	dugnaden	er	gjennomført,	vil	kommunens	økonomi	være	
styrket	med	over	60	millioner	kroner	i	året

SV tar kampen for morgendagens Askim: En småby og 
en egen kommune med gode oppvekstvilkår og gode 
omsorgstilbud, en åpen og inkluderende kommune 
med økonomisk handlingsrom.
 
Stem for morgendagens Askim
Stem på SV!
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