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DEL GODENE—FRAMTIDAS ØSTFOLD 
 

 

SV har en visjon for framtidas Østfold som er bygget på ideen om at ved å dele godene, 
kan vi skape ei trygg og god framtid. Vi ønsker samfunn hvor alle har like muligheter, 

og uten store forskjeller.   
  
Framtidas velferd skal bygge på tillit til ansatte og innbyggere, ikke på stoppeklokkekontroll og 

skjemavelde. Dette vil være gjennomgående i vår politikk. Østfold SV går til valg på et program 

som setter miljø, arbeidsliv, likestilling, rettferdig fordeling i første rekke.  
  
SV vil styrke kollektivtrafikken for å sikre gode kollektivløsninger for alle, men også for å bedre 

lufta og klimaet i byene våre, ved at det blir enklere og på sikt gratis å reise kollektivt. SV er for 

veibygging der det er nødvendig, men vi ønsker å vri satsinga bort fra motorvei og over til tog, 
båt og buss. I stedet for fast forbindelse Oslofjorden vil SV ha elektrifiserte ferger og Riksvei 19 

fra ferjekaia i tunnel ut til E6 så raskt som mulig, for å løse trafikkproblemene i Moss.  
  
SV skal fortsette å jobbe for at ungdom skal ha mulighet til å ta videregående utdanning på en 
skole som ikke ligger for langt fra hjemmet og som utvikles i takt med framtidas og næringslivets 

behov. Vi vil satse på moderne og god videregående opplæring, og styrke arbeidet for å unngå 

frafall både i skole- og lærlingperioden. Vi skal fortsette å utvikle og styrke høgskolemiljøene i fyl-
ket.  
  
Et trygt og seriøst arbeidsliv er avgjørende for folk. Folk skal ha ei lønn å leve av, sikkerhet for 
framtida, og arbeidsgivere som holder seg til lov og avtaleverk. SV tar avstand fra Stortingsflertal-

lets endringer i Arbeidsmiljøloven. Arbeidsplasser er ikke bare avgjørende for den enkelte, men 

også for verdiskapinga i samfunnet, vi ønsker en grønn næringsutvikling med omstilling og nyska-

ping av miljøvennlige industriarbeidsplasser.  
  
Østfold SV skal jobbe for at ingen direktiver fra EU eller andre sammenslutninger, som svekker 

norske lønns og arbeidsvilkår, skal få fotfeste i vårt arbeidsmarked. Østfold SV vil derfor jobbe 
mot både TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) og TISA (Trade In Services 

Agreement), og si opp EØS-avtalen til fordel for en handelsavtale med EU.  
  
Landbruk er en viktig næring i Østfold, som er med på å opprettholde bosetting i distriktene, ska-

per arbeidsplasser og mat på borda våre. SV vil satse på en utvikling av landbruksnæringa sam-

men med østfoldbønder og næringsmiddelindustrien, for å skape nye arbeidsplasser. Østfold SV vil 

spesielt se nærmere på økobruk og andelsbruk og hvordan vi utvikle disse videre.  
  
For å minske forskjeller og bekjempe barnefattigdom vil Østfold SVs representanter i kommunes-

tyrene jobbe for økte sosialhjelpssatser og at barnetrygd ikke ses på som inntekt ved beregning 
av sosialhjelp. 

I dette programmet forteller vi hvordan vi skal skape framtidas Østfold ved å dele godene. 
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TA KLIMATRUSSELEN PÅ ALVOR 

Kampen for å redde jordklodens klima må utkjempes både globalt og lokalt. Som et av verdens 
rikeste land må Norge gå i front når det gjelder å redusere klimautslippene og energibruken,  

nasjonalt og lokalt.  

Østfold fylkeskommune har vedtatt «Handlingsplan Klima og Energi for Østfold 2014-2017». In-
nen 2020 skal utslippene av CO2 og bruken av energi være 20 % lavere enn i 1990. Målsettinger 

er ikke nok, hvis ikke målene omsettes i praksis.  

Gjennom et bredt samarbeid med innbyggerne, miljøorganisasjonene, næringslivet, kommunene 
og fylkeskommunen skal vi utvikle Østfold til å bli et foregangsfylke når det gjelder klima- og  

miljøtiltak. 

 

Østfold SV vil: 

Klima- og energistyring 

 Alle fylkeskommunale etater og virksomheter skal levere årlige handlingsplaner og klima- og 

energiregnskap. 

 Alle ansatte i fylkeskommunen skal kurses i energiøkonomisering. 

 Det innføres en belønningsordning/klima- og miljøpris for beste virksomhet i  

fylkeskommunen.  

 Energieffektiv veibelysning skal prioriteres.  

Innkjøp og forbruk 

 Det skal settes strenge klima—og miljøkrav ved alle fylkeskommunale innkjøp av varer og 

tjenester. 

 Alle fylkeskommunens virksomheter skal kildesortere og ha ordninger for materialgjenvin-

ning. 

 Fylkeskommunal tjenestereising skal reduseres. 

Bygg- og eiendomsforvaltning 

 Det skal gjennomføres energieffektivisering i alle fylkeskommunale bygg blant annet ved å 

fjerne alle olje- og parafinkjeler. 

 Solcelle-anlegg skal utprøves på fylkeskommunale bygg. 

 Det skal anlegges tilstrekkelig el-ladetilbud for besøkende og ansatte på alle  

parkeringsplasser eid av fylkeskommunen. 

 Elever, ansatte og fagmiljøer skal involveres i tilknytning til alle fylkeskommunale  

byggeprosjekter.  

Samarbeid mellom fylkeskommunen, fylkesmannen og kommunene i Østfold 

 Fylkeskommunen skal delta aktivt i «Klima Østfold» om forpliktende gjennomføring av klima- 

og energitiltak. (Se mer i Kapittelet «Et grønt og moderne næringsliv») 
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TA KAMPEN FOR MILJØET I ØSTFOLD 

Østfold SV vil kjempe for å hindre nedbygging av Østfoldnaturen. Vi vil være meget restriktive i å 

tillate inngrep i verdifulle skogs- og friluftsområder, på dyrket mark, i kyststrandsonen og langs 

vassdragene i innlandet. 

 

Østfold SV vil: 

 Sikre det biologiske mangfoldet i Østfoldnaturen og arbeide for at truede arter og  

naturlandskap vernes. 

 Balansere et effektivt skogbruk med nødvendig skogvern. 

 Arbeide for frivillig skogvern i partnerskap mellom skogbruk og miljøvernmyndighetene. 

 Sørge for at nye skogsbilveier ikke ødelegger sårbar natur. 

 Slå ring om «allemannsretten» ved å sikre allmennheten god adgang til natur- og  

friluftsområdene.  

 Si nei til nedbygging av matjord. 

 Si nei til vindkraftanlegg som gjør store inngrep i Østfoldnaturen. 

 Si nei til ytterligere utbygging i strandsonen, både langs Østfoldkysten og ved sjøer og  

vassdrag ellers i fylket. 

 Forvalte Ytre Hvaler nasjonalpark og videreutvikle Nasjonalparksenteret. 

 Støtte prosjekter for å forbedre vannkvaliteten i fylkets vassdrag; deriblant Halden- og  

Hobølvassdragene, Vansjø og Tunevannet. 

 Bruke Klimafondet aktivt til ENØK-tiltak, f.eks. energiøkonomisering i fylkeskommunale bygg. 

 Øke tykket på NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) for bedre flomberedskap, bl.a. 

for å få etablert flomtunnel i Vansjø. 

 Gi støtte til og samarbeide med miljø- og naturvernorganisasjoner. 

 Øke fokuset på dyrevelferd og rovdyrforvaltning. 
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EN MILJØVENNLIG SAMFERDSELSPOLITIKK 

Dersom Østfold og Norge skal nå klimamålene, må en stor andel av transporten av gods og  

personer overføres fra privatbilisme og varetransport på vei til kollektivtrafikk og tungtransport 

med jernbane og lasteskip.  

Med utbygging til dobbeltspor og godsterminaler på både Vestre og Østre linje og ytterligere ut-

bygging og elektrifisering av fylkets havner skal Østfold bli et foregangsfylke når det gjelder miljø-

vennlig transport. De største samferdselsinvesteringene i Østfold skal gå til utbygging av jernbane, 

samt gang- og sykkelveier. Med sitt flate landskap og korte avstander skal Østfold også bli et syk-

kelfylke med en kraftig utbygging av gang- og sykkelveier.  

 

Østfold SV vil: 

Bastøferja 

 Ferjeforbindelsen Moss-Horten skal opprettholdes, med elektrifiserte ferjer. SV sier nei til å 

bruke 40 milliarder kroner på fast forbindelse! 

 For å fjerne den forurensende biltrafikken gjennom Moss sentrum vil vi ferdigstille Riksvei 19 i 

tunnel fra ferjekaia til E6 så raskt som mulig. 

Intercity, Oslo - Halden 

 Intercityjernbanen med dobbeltspor Oslo-Halden skal bygges så raskt som mulig og kan være 

ferdigstilt fram til Halden, senest i 2023, dersom Stortinget vil!  

Dette forutsetter maksimalt planleggingstempo gjennom statlig reguleringsplan, en sammen-

hengende kostnadseffektiv utbygging og prosjektfinansiering. 

 Intercity-jernbanen skal gå gjennom Moss, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden, hvor det  

skal bygges toppmoderne stasjoner, med kollektivknutepunkt og stor parkeringskapasitet for 

lokale matebusser, privatbiler og sykler. 

 En mangedobling av godstransporten på jernbanen forutsetter bygging av forbikjøringsspor 

og effektive godsterminaler. 

 Parallelt med planleggingen av Intercity-banen må Norge og Sverige forhandle om forlengelse 

av Intercity-banen med tilknytning til det svenske høyhastighetsnettet mot Gøteborg-

København-Europa. En slik tilknytning er nødvendig for å overføre tungtransport fra vei til  

bane. 
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Østre linje 

 Østre linje skal tilkobles Intercityjernbanen (Follobanen) i Ski. Med 6 km dobbeltspor Ski-

Kråkstad kan togtiden fra Indre Østfold til Oslo forkortes med 19 minutter!   

 Persontrafikken på Østre linje skal gjenåpnes fra Mysen-Rakkestad til Sarpsborg med buss-

korrespondanse til sykehuset på Kalnes i påvente av «Glommabanen» og «rundbane» østre-

vestre linje. 

 Opprustingen av hele Østre linje må fortsette, og målet er dobbeltspor for å gi et konkurran-

sekraftig kollektivalternativ til privatbilismen på E 18. 

 For å bedre sikkerheten må planovergangene sikres. 

Buss 

 Der det ikke går tog, må det være gode bussforbindelser.  

 Det må være gode infotavler på holdeplassene. 

 For å bedre framkommeligheten for buss må det anlegges egne kollektivfelt.   

 Ordningen med tilkallingsdrosje til busstakst (FLEX) videreutvikles.    

 Planleggingen av «Glommabanen» som bybane Fredrikstad-Sarpsborg-Kalnes, med  

tilknytning til Østre linje, fortsetter.  

 Det igangsettes «metrobuss» i Moss og i Nedre Glomma – Kalnes inntil Glommabanen er  

ferdig. 

 Alle busser skal gå på miljøvennlig drivstoff. 

Billigere og på sikt gratis å reise kollektivt! 

 Suksessen med gratis ferje i Fredrikstad kan etterfølges! 

 Som første skritt mot gratis kollektivtrafikk må det bli billigere å reise kollektivt, også på  

enkeltreiser. 

 Det innføres «honnørtakst» for ungdom under utdanning. 

 Billigere reiser vil gi økt trafikk. Derfor må det kontinuerlig kjøpes inn flere busser og flere 

togsett, slik at alle reisende får sitteplass. 

Gang- og sykkelveier 

 Østfold skal være et foregangsfylke for gang- og sykkelveier, både i byene og mellom  

tettsteder med grendeskoler fram til kommunesentrene. SV vil alltid prioritere dette framfor 

nye veiprosjekter.  

«Ta kampen for jernbanen— 

øk investeringene i jernbanesektoren» 
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VIDEREGÅENDE UTDANNING FOR ALLE 

Østfold SV skal arbeide for at den offentlige fellesskolen blir en god arena for kunnskap og  

ferdigheter, både i grunnskolen og den videregående skolen. Målet for vår solidariske  

kunnskapspolitikk er at både de praksissterke og de teoristerke elevene skal mestre fagene og  

trives på skolen. For å redusere det altfor store elevfrafallet i den videregående skolen i Østfold 

må alle elever på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene sikres rett til lærling- eller  

lærekandidatplass. 

 

SV vil: 

Et godt opplæringstilbud i alle regionene i Østfold 

 Utdanningstilbudet skal tilpasses slik at både elevenes ønsker, kunnskaps- og ferdighetsnivå 

tas hensyn til.  

 Skolene skal være fri for mobbing, rasisme og all annen diskriminering. Et styrket  

elevdemokrati vil gi et bedre skolemiljø. 

 Kroppsøving skal være et trivselsfag, der elevenes innsats og ikke bare ferdighetene skal 

vektlegges når det settes karakter i faget. 

 Alle teorifag på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene må være tilpasset elevenes  

yrkesopplæring. 

 Spesialundervisning må gis til elever som etter sakkyndig vurdering har behov for det. 

 Skolene skal ha et nært samarbeid med PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste), OT 

(Oppfølgingstjenesten) og NAV. 

 Innvandrerungdom med kort botid i Norge skal få tilstrekkelig norskopplæring, slik at de får 

fullt utbytte av undervisningen på alle utdanningsprogram. 

 Elevene må få større mulighet for yrkesrettet praksis allerede fra første skoleår (VG1). 

 De videregående skolenes kapasitet og kompetanse må styrkes når det gjelder rådgivning og 

karriereveiledning.  

 Ordningen med gratis frukt og grønt skal opprettholdes, og elevkantinene skal ha en meny 

basert på sunt kosthold. Det skal innføres «kjøttfri mandag». 

 Skolene skal oppfordres til å delta i internasjonale samarbeidsprosjekter. 
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Samarbeid mellom kommunene (ungdomsskolen) og fylkeskommunen (videregående skole) og 

mellom videregående skole og høyskolen 

 Det skal være et tett samarbeid mellom rådgiverne/karriereveilederne i ungdomsskolen og 

den videregående skolen. 

 Det bør stimuleres til økt faglig samarbeid mellom lærerne i ungdomsskolen og den  

videregående skolen og mellom lærerne i videregående skole og høyskolen. 

 Alle elever i ungdomsskolen skal få «smakebiter» på utdanningsprogram i videregående  

skole som en del av faget Utdanningsvalg. 

 Lærerne i videregående skole skal holdes faglig oppdatert med tilbud om etter- og  

videreutdanning. 

 Det skal legges til rette for at ungdomsskoleelever kan ta fag på videregående skolenivå og 

at elever i videregående skole kan ta fag på høyskolenivå. 

 Det skal oppfordres til økt bruk av entreprenørskap og ungdomsbedrifter i undervisningen. 

Rett til lærling-/lærekandidatplass 

 «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 lærlingtil-

skudd økes. Reformen skal munne ut i en lovfesting av retten til lærlingplass.»  

(SV’s arbeidsprogram) 

 Den enkelte videregående skole må i samarbeid med fylkesopplæringskontoret og arbeidsli-

vets yrkesopplæringskontorer ha et større ansvar for å skaffe lærling- og  

lærekandidatplasser til alle.                                                                                                         

 Offentlig sektor må pålegges et større ansvar for å ta inn flere lærlinger. 

 Både kommunene i Østfold og fylkeskommunen skal kreve at bedrifter, og eventuelle  

underentreprenører og leverandører, som gis offentlige oppdrag, skal ha lærlinger. 

Voksenopplæring 

 De videregående skolene, i samarbeid med voksenopplærings-organisasjonene, skal ha  

kapasitet til å gi gode opplæringstilbud til voksne med rett til videregående opplæring. 

 Yrkesfaglærere må gis mulighet til å hospitere i bedrifter. 

 Fagarbeidere stimuleres til å ta yrkesfaglærerutdanning.  

 Fagskolens må få status som høyere utdanning og bør utvide sine tilbud om utdanning  

utover vgs-nivå. 

 Høgskolemiljøene i Østfold må styrkes og utvides. 

«Ta kampen for lærlingplasser - 

lovfest retten til lærlingplass!» 
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ET GRØNT OG MODERNE NÆRINGSLIV 

Framtidas næringsliv er grønt. Omstilling til og satsing på klima- og miljøvennlige arbeidsplasser 

vil skape et moderne og innovativt næringsliv i Østfold. Satsing på innovasjon og entreprenørskap 

vil gi verdiskaping og utvikling. Samtidig hører solidaritet, rettferdighet og ansattes medbestem-

melsesrett naturlig hjemme i SVs næringspolitikk. 

SV vil: 

Industri og innovasjon 

 Støtte opp under Østfolds sterke nærings- og industrimiljøer. 

 Bidra til å bygge «NCE-klynger» (Norwegian Centres of Expertise) og forsterke satsinger på 

områder der Østfold har gode forutsetninger for å lykkes; deriblant energi, næringsmidler, 

treforedling, bygg og anlegg, samt kulturopplevelser. 

 Videreføre en næringsoffensiv med sikte på økt verdiskaping og flere arbeidsplasser i Østfold. 

 Fylkeskommunen skal delta aktivt i «Energiforum Østfold» om forpliktende samarbeid med 

næringslivet med sikte på redusert energibruk og reduserte klimautslipp. 

 Lage en regional plan for bærekraftig energiforvaltning. 

 Bruke eierskapet i Østfold Energi til å bygge fornybare energikilder. 

 Fylkeskommunen skal delta aktivt i «Biogass Østfold 2015» om varmeproduksjon basert på 

husdyrgjødsel, landbruksavfall, slakteriavfall, våtorganisk avfall fra husholdninger og industri, 

samt slam fra kloakkrenseanlegg. 

 Satse på «VRI Østfold» (Virkemidler for Regional forsking og Innovasjon) 

 Delta i og gi investeringsstøtte til miljøteknologi og produktutvikling i samarbeid med  

Østfold-industrien. 

 Realisere flere biogassanlegg og fjernvarmeanlegg. 

 Stimulere til tettere samarbeid mellom bedrifter og forskningsmiljøer. 

 Satse mer på alternative energikilder som sol og vind. 

 Gi støtte til byggeprosjekter som erstatter betong med tre; med vesentlig CO2-effekt. 

 Satse på fornybare drivstoff. 

 Arbeide for at næringslivet i Østfold bruker jernbane og skip istedenfor vei ved at det bygges 

effektive godsterminaler. 

 Støtte Visit Østfold og utvikle turisme i alle deler av fylket. 

Primærnæringene 

 Arbeide for et bærekraftig landbruk i alle deler av fylket. 

 Støtte bønder som produserer nisjeprodukter, som «Gullkorn». 

 Oppfordre til å drive økologisk landbruk og bruke økologisk mat i fylkeskommunens kantiner. 

 Støtte opprettelse av andelsbruk. 

 Minske nitrogenutslippene til vassdragene i Østfold. 

 Drive landbruket slik at jordtapet blir minst mulig. 

 Øke fokuset på dyrevelferd. Pelsdyrnæringa må avvikles. 

 Stimulere ungdom til å satse på fiskerinæringa. 
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ET TRYGT OG RETTFERDIG ARBEIDSLIV 

Full sysselsetting, små lønnsforskjeller og et velorganisert arbeidsliv gir et bedre samfunn for alle. 

Østfold SV vil begrense bruken av innleid arbeidskraft, foreslå at alle som vil, skal få tilbud om 

hele, faste stillinger. SV vil jobbe for lik lønn for arbeid av lik verdi i alle fylkeskommunale  

virksomheter. SV tar sterk avstand fra Stortingets endringer i Arbeidsmiljøloven som gir generell 

adgang til midlertidige ansettelser og arbeidsgivers rett til å pålegge mer søndagsarbeid. 

SV vil: 

Et anstendig arbeidsliv 

 Beholde de gamle bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven og si nei til midlertidige ansettelser, 

mer overtid, søndagsarbeid m.m. 

 Alle ansatte i fylkeskommunen skal ha rett til fast stilling. 

 Opprette vikarpooler der det er mulig. 

 Fylkeskommunen skal gjennom «trepartssamarbeidet» sørge for at arbeidstakernes organi-

sasjoner er en medvirkende aktør i framtidas Østfold. 

 Fronte SVs tillitsreform ved å bygge velferdssamfunnet på tillit, ikke mistillit og  

stoppeklokkekontroll. 

 Arbeide for utjevning av lønnsforskjeller og foreslå forsøk med lokal likelønnspott i  

fylkeskommunale lønnsoppgjør. 

 Jobbe for at flere kvinner rekrutteres til lederstillinger i fylkeskommunen. 

 Gjøre forsøk med 6-timers arbeidsdag som er et godt virkemiddel for å få ned sykefraværet. 

 Sikre at VTA-bedriftene (Varig Tilrettelagt Arbeid) ikke blir overført til kommunene. 

Et rettferdig marked 

 Utestenge bedrifter som har gjort gjentatte brudd på gjeldende anbudsregelverk.  

 Kreve at bedrifter har god kompetanse, gode ansettelsesforhold og tariffavtale, før pris på 

anbud vurderes, dette gjelder også underleverandører. 

 Sikre at alle byggeprosjekter forvaltes etter byggherreforskriften.  

 Samordne skatteetaten, påtalemyndighet, arbeidstilsynet, arbeidsgiver- og  

arbeidstakerorganisasjoner i et utvalg som jobber mot skatte- og arbeidskriminalitet.  

 Sikre at fylkeskommunen blir skatteparadisfri sone, og stoppe innkjøp fra bedrifter registrert 

i skatteparadis.  

 Sørge for at direktiver påført oss gjennom EØS-avtalen ikke tilsidesetter arbeidslivets lov- og 

avtaleverk. 

 Arbeide mot at TTIP og TISA blir vedtatt. 

 Velge «Fair Trade» når det gjelder importerte varer. 

«Ta kampen for hele, faste stillinger  

og ei lønn å leve av» 
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ET MANGFOLDIG KULTURTILBUD 

Alle innbyggere i Østfold skal ha tilgang til et mangfoldig kulturtilbud. Kunst og kultur gjør sam-
funnet rikere på opplevelser og gir mennesker mulighet til å utvikle sine egne, skapende evner. 

Gode kulturelle opplevelser bidrar til økt livskvalitet, og gjennom å satse på regional mat, natur og 

reiseliv vil Østfold SV sammen med det regionale kulturlivet skape gode Østfoldopplevelser. 

 

SV vil: 

 Prioritere breddeidrett og breddeidrettsanlegg framfor kostbare elitearenaer. 

 Stille fylkeskommunale lokaler til gratis disposisjon som øvings- og treningslokaler. 

 Øke støtten til scenekunst. 

 Øke støtten til frivillig kultur- og idrettsarbeid, blant annet gjennom gratis lokaler. 

 Etablere kulturelle fyrtårn i alle fylkets regioner. 

 Bedre levekårene for unge kunst- og kulturarbeidere. 

 Øke støtten til Det Norsk Blåseensemble, Opera Halden, Østfoldmuseene,  

Østfold Scenekunst, Studium Actoris, Parkteateret og Punkt Ø. 

 Gi økt økonomisk støtte til festivaler som fremmer Østfoldkultur. 

 Styrke satsingen på Østfoldmat og fremme Østfold som et foregangsfylke for matkultur. 

 Gjøre flerkulturelle møteplasser og kulturopplevelser mer tilgjengelig. 

 Fylkeskommunale kulturmidler må ha et særskilt flerkulturelt fokus. 

 Utvikle et godt samarbeid mellom fylkeskommunen og kommunene for å utvikle lokale  

kulturopplevelsesarenaer. 

 Fylkesbiblioteket skal være en viktig partner for de kommunale bibliotekene 

 Styrke og øke Den Kulturelle Skolesekken, Den Kulturelle Spaserstokken og Kulturdråpen. 

 Øke innsatsen for UKM (Ungdommens KulturMønstring) og kulturformidling for unge.  

 Styrke «Kulturkortet KODE» i Østfold. 
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LIKESTILLING OG INTEGRERING 

SV er et feministisk og inkluderende parti. Feminisme er universell frigjøring, og en kamp for like 

muligheter for alle, uavhengig av kjønn, seksuell orientering, etnisitet og religion. Det er  

nødvendig å ta i bruk radikale virkemidler for å utfordre strukturene som opprettholder de skjeve 

maktforholdene mellom kjønnene og mellom nordmenn og innvandrere. 

 

SV vil: 

 Det skal legges frem et likestillingsregnskap sammen med fylkeskommunens budsjett for å 

sikre at de likestillingspolitiske måla nås. 

 Arbeid av lik verdi skal lønnes likt.  

 Kvotering skal benyttes ved ansettelser der kjønn, minoriteter og funksjonshemmede er  

underrepresentert.  

 Rekrutteringsplaner skal utarbeides for personer med minoritetsbakgrunn. Når  

vedkommende er kvalifisert, skal alltid minst en med minoritetsbakgrunn innkalles til  

intervjuer. 

 Det forebyggende arbeidet mot vold og seksuelle overgrep skal styrkes. 

 Fem krisesentre i Østfold skal opprettholdes og fullfinansieres. 

 Overgrepsmottak skal styrkes og utvikles. 

 Tvangsekteskap, kjønnslemlestelse av jenter og omskjæring av gutter skal bekjempes. 

 «Barnehus» skal opprettes i Østfold, der barn utsatt for vold, overgrep, tvangsekteskap og 

kjønnslemlestelse får møte hele hjelpeapparatet på ett sted. 

 Ansatte skal skoleres for å avdekke vold og overgrep i nære relasjoner. 

 Språkkompetansen skal økes gjennom tilrettelagt norskopplæring. 

 Seksuell trakassering og seksualisert mobbing i skolen skal stoppes. 

 Transport-tjenesten (TT) styrkes, og det bør være like regler for alle fylker. 

«Ta kampen for krisesentrene - 

oppretthold fem krisesentre i Østfold» 
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STYRKA FOLKEHELSE—ØKT LIVSKVALITET 

Østfold SV ønsker et fylke hvor innbyggerne har god livskvalitet, lavt sykefravær og god helse. 
Den forebyggende og helsefremmende innsatsen må styrkes. Fylkeskommunen har i samarbeid 

med kommunene et ansvar for å fremme friskhet, livskvalitet og forebygge sykdom og ulykker. 

Innsatsen må trappes opp, koordineres og gjennomføres i et tverrfaglig og sektorovergripende 
samarbeid. Østfold SV vil utjevne sosiale ulikheter i helse ved at grunnleggende goder som helse, 

utdanning, arbeid og velferdsordninger er tilgjengelig for alle.  

 

SV vil 

 Videreutvikle Østfoldhelsa – med økt fokus på utvidet tverrfaglig deltakelse og økt  

medvirkning fra frivillige organisasjoner. 

 Utjevne sosiale ulikheter gjennom å vektlegge fysisk aktivitet, kosthold og fullført  

utdanningsløp for alle. 

 Sikre god tilgjengelighet og kvalitet på tannhelsetilbudet i hele fylket. 

 SV går inn for at tannbehandling skal dekkes av folketrygden på lik linje med andre  

helsetjenester. 

 Sikre personer med nedsatt funksjonsevne tilgjengelighet i samfunnet gjennom universell 

utforming på alle offentlige steder og i alle offentlige bygg. 

 Øke fokuset på sunn mat og mosjon i alle fylkeskommunale virksomheter. 

 Satse på sunne kantiner og innføre «kjøttfri mandag». 

 Legge til rette for folk å benytte gange og sykkel i stedet for motoriserte kjøretøy. 
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TA KAMPEN FOR LOKALDEMOKRATIET 

Lokaldemokratiet bygger på tillit og nærhet mellom innbyggerne og de som tar beslutninger. SV 
vil ha mer demokrati, både i fylkeskommunen og i kommunene, og SV slår ring om de ansattes 

rett til å varsle om lovbrudd, overtramp og forsømmelser. Østfold SV også å gi innbyggerne større 

direkte innflytelse i viktige enkeltsaker og gi bedre informasjon om hvordan vårt demokrati påvir-
kes av EØS-avtalen og direktiver fra EU.  

 

SV vil: 

 Opprettholde tre forvaltningsnivåer – staten, fylkeskommuner og kommuner. 

 Si nei til tvangssammenslåing av kommuner og kreve folkeavstemning før vedtak fattes. 

 Sørge for åpenhet og informasjon om prosesser rundt kommunesammenslåing i fylket. 

 Styrke informasjonen til innbyggerne både på norsk og øvrige morsmål.   

 Sørge for bedre informasjonsflyt mellom fylkeskommunen og innbyggerne. 

 Støtte innføring av stemmerett for 16-åringer. 

 Støtte ansattes rett til å varsle om brudd på lover og forskrifter, overtramp og forsømmelser. 

 Jobbe mot at direktiver fra EU skal sette til side norske lover og avtaler, for eksempel  

Arbeidsmiljøloven og tariffavtaler. 

 Si ja til handelsavtale – nei til EØS-avtalen. 

 Si nei til TTIP (Transatlantic Trade an Investment Partnership) og TISA (Trade In Services 

Agreement). 

 Jobbe for at det innføres elektronisk stemmegiving. 

 Styrke økonomien til frivillige organisasjoner og de politiske ungdomsorganisasjonene. 

 Styrke demokratiet i den videregående skolen, blant annet ved å styrke og videreutvikle 

Ungdommens Fylkesråd og bidra til at ungdom får uttale seg i alle fylkeskommunale  

høringer. 

«Ta kampen for demokratiet— 

ja til handelsavtale, nei til EØS» 
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ØSTFOLD SV—FYLKESTINGSLISTA 

 

1. May Elisabeth Hansen, Moss 

2. Åsmund Møll Frengstad, Halden 

3. Camilla Sørensen Eidsvold, Fredrikstad 

4. Leif Christensen, Rygge 

5. Margaretha Jansen Brovold, Askim 

6. Jan Arild Jakobsen, Eidsberg 

7. Grete Nygren Rognes, Fredrikstad 

8. Mikkel Arnesen, Moss 

9. Ida Elisabeth Thorbjørnsen, Rygge 

10. Øyvind Fjeldberg, Hvaler 

11. Kristine Gustavsen, Sarpsborg 

12. Øivind Tandberg Hansen, Moss  

13. Mari Bjørnstad Roer, Fredrikstad 

14. Roy Eilertsen, Halden 

15. Lill Marie Tollerud, Askim 

16. Knut Olav Lindelien, Moss  

17. Ezzat Sadegh, Eidsberg 

18. Asbjørn Grønland, Askim 

19. Miloslav Rozmara, Moss  

20. Sabrin Timraz, Spydeberg 

21. Fridtjof Dahlen, Halden 

22. Hildur Østensen, Sarpsborg 

23. Lars Dahlgren, Fredrikstad 

24. Victoria Charlotte Horne, Moss 

25. Ernest Tell, Rygge 

26. Heidi Larsen, Fredrikstad 

27. Bjørn Ola Opsahl, Eidsberg 

May Elisabeth Hansen 

Åsmund Møll Frengstad 

Camilla  

Sørensen Eidsvold 

 

Østfold SV 

Janitzhagen 66 

1526 Moss 

 

ostfold@sv.no 

www.sv.no/ostfold 

 

Bli medlem: send INNMELDING til 2090 


