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JA TIL:
• sykkelveier og et grønt samfunn
• å bevare grendeskolene
• lokaldemokrati og nærhet til  

tjenester i hele kommunen

• felles offentlige helse- og  
omsorgstjenester

• et anstendig arbeidsliv  
uten sosial dumping

Fullstendig program på hjemmesiden 
indreostfoldsv.no. Følg oss:  Sosialistisk Venstreparti



Vi kan skape et samfunn med sterke fellesskap og små forskjeller. Et samfunn 
som handler, ikke bare prater, i møte med klimakrisen. Et samfunn for vanlige 
folk, der de på toppen bidrar mer. Der alle kan lykkes og ingen blir gitt opp. Det 
er tid for å kreve forandring. Vi trenger en politikk for de mange, ikke for de få. 

• Styrke kollektivtilbudet og innføre hent-meg bussruter i hele kommunen

• Trygge sykkelstier mellom grender, tettsteder og byer

• Østre Linje må gjenåpnes for persontrafikk mellom Mysen og Sarpsborg

• En konkret og offensiv klima- og miljøplan for reduserte utslipp, grønne 
lunger og biologisk mangfold, og en hel stilling som klima- og miljøleder

• Nei til vindkraftanlegg, nedbygging av matjord og større tekniske inngrep i 
naturområder, ja til skogvern (frivillig vern)

• Rutinene for trygt og godt drikkevann skal forsterkes ytterligere, og det 
skal utarbeides en ny handlingsplan for rensing av avløpsvannet.

Demokratiet skal utvikles, alle skal ha mulighet til å delta!
• SV vil etablere selvstyrte lokalsamfunnsutvalg i grendene/tettstedene 

som får bevilget et beløp utvalget selv disponerer. Medlemmene i utvalget 
velges av innbyggerne.

• Politiske prosesser må skje i åpenhet med større bruk av folkemøter

• Sikre at unge, eldre, innvandrere og personer med funksjonsnedsettelse 
involveres i politiske prosesser

• Nærhet til tjenester – tilpasset innbyggerne.

Politikk for de mange

Gang- og sykkelveier må reguleres og bygges

Kollektivtilbudet må styrkes betydelig i Indre Østfold

Skoglandskapet må i  
større grad vernes

Grendeskolene skal bevares og styrkes

Et grønt, 
miljøvennlig 
samfunn



“Folkehelse  
i alle  

livets faser”

Kamp for folkehelsearbeid, forbedring av helsa i alle livets faser
• Flere omsorgsboliger i små enheter med heldøgns pleie og omsorg

• Dagsenter og hjemmehjelp uten stoppeklokker

• Rusomsorgen må styrkes, med forebygging i ungdomstida

• Demensavdelinger/boliger med hjemlig preg og mulighet for trening  
og sosiale aktiviteter.

God oppvekst  
for alle

En inkluderende fellesskole er viktig for å sikre at alle barn får et godt 
opplæringstilbud, uavhengig av bosted eller økonomisk bakgrunn. Da 
trengs nok kvalifiserte lærere, flere yrkesgrupper inn i skolen, tidlig 
innsats og en praktisk og variert skoledag. SV vil også være en lokal 
pådriver for at lærerrollen skal avbyråkratiseres, slik at mer av tiden 
til læreren blir brukt på elevene.

En oppvekst- og skolesektor som gir alle barn forutsetninger  
for mestring
• Bemanningsnorm i hele barnehagens åpningstid
• Kommunal vikarbank med fast ansatte vikarer i barnehagene
• Opprettholde og utvikle grendeskolene
• Alle elever skal ha tilbud om gratis, sunn skolemat og fysisk aktivitet  

ute hver dag

• Videreføre og videreutvikle forsøk med leksefri skole

• SFO-tilbudet utvikles mot aktivitetsskole med gratis leksehjelp og  
aktiviteter i ferier

• Norm for antall saker per ansatt i barnevernet.

Indre Østfold kommune skal føre en politikk for inkludering!
• Barnetrygden holdes utenfor når sosialhjelp beregnes

• Innføre aktivitetskort som gir gratis aktiviteter til barn i lavinntektsfamilier

• Lav til ingen egenbetaling for lavinntektsfamilier i barnehage og SFO

• Kjempe mot økende forskjeller mellom innbyggerne i kommunen vår.  
Ingen skal vokse opp i fattigdom.

• Vi vil ha sosial boligbygging – med for eksempel «leie til eie»-opplegg.



I Indre Østfold kommune skal det være trygt og godt å jobbe
• Hele, fulle stillinger i omsorgssektoren i samarbeid med tillitsvalgte

• Nei til bruk av innleide, ja til kommunalt ansatte vikarer

• Anbuds- og innkjøpspolitikk for et seriøst arbeidsliv

• Gjennomføre en tillitsreform i kommunen. Når ansatte gis frihet og  
faglig tillit, får vi bedre tjenester for innbyggerne. Det gir mindre  
byråkrati og mer velferd.

• Styrke ytringsfriheten for ansatte og varslere

• SV ønsker en velferd uten profitt og uten kommersielle aktører

• Utvidet trepartssamarbeid for å utvikle de kommunale tjenestene  
og kommunens organisering.

Kultur og friluftsliv for alle!
• Øke bevilgingene til folkebibliotekene, 

en arena for kunnskap, debatt og 
kulturopplevelser for alle

• Videreutvikle tilbudet i Kulturskolen,  
og redusere kostnadene for kurs

• Sikre tilgangen til kultur- og friluftsliv  
til alle gjennom universell utforming.

Likestilling og integrering er en  
kamp for frihet og rettferdighet!
• Det skal opprettes full stilling som volds-

koordinator i kommunen, og et godt 
kommunalt krisesentertilbud skal sikres

• Indre Østfold kommune skal utvikle og 
innarbeide en handlingsplan mot vold i 
nære relasjoner og handlingsplan mot 
seksuell trakassering i skolen

• Ta imot og integrere minst det antall 
flyktninger kommunen blir bedt om  
av statlige myndigheter

• Universell utforming i hele kommunen.

Kommunen skal være en aktiv 
tilrettelegger og pådriver for nye 
næringer, bedrifter og jobbskaping
• Etablere dialogforum med næringslivet i 

kommunen

• Gi gründere mulighet til å leie kommunale 
kontorlokaler med rimelig leie i oppstarts-
fasen

• Satsing på næringer som bygger på 
fornybare kilder og som ikke bidrar til 
utslipp

• Tilrettelegge for at nye statlige og 
regionale arbeidsplasser legges  
til Indre Østfold.

“Frihet og 
rettferdighet”



1. kandidat Åse Kristina Heien
Yrke: Offentlig administrasjon og arkiv

Jeg vil ha en politikk som bygger på små forskjeller og sterke 
felles  skap. Ingen barn skal vokse opp i fattigdom. Fremtid – ikke 
forurensing, og vi må handle lokalt. Hver eneste krone som bevilges 
til velferd skal gå til velferd, ikke til profitt. Vi må styrke lokal-
demokratiet. Jeg vil jobbe for åpenhet i forvaltningen, og sikre et 
godt samarbeid med fagbevegelsen.

2. kandidat Svein Syversen
Yrke: Forfatter, pensjonist og aktiv friluftsmann

Jeg har vært med i kommunestyret i tre kommuner: Nøtterøy, 
Halden og Eidsberg – første gang i 1971. I alle disse åra har jeg satt 
natur- og miljøvern på dagsorden. I Halden var jeg leder av plan- 
og miljøutvalget, og var også medlem av formannskapet. Fikk da 
regulert flere sykkelstier og grønne lunger i bybildet. Jeg kjemper for 
grendeskolene og for å utvikle Askim og Mysen med god byggeskikk.

3. kandidat Elin Thorshaug Karlsen
Yrke: Lærer

Jeg vil jobbe for likestilling i lokalsamfunnet. Kampen for full kvinne-
frigjøring og likestilling er en kamp for frihet og rettferdighet. SVs 
og mitt mål er et samfunn der kjønn ikke skal begrense folks frihet 
og muligheter. Kommunens skoler trenger et løft, både bygg og 
lærebøker – men vi trenger også flere lærere og andre faggrupper  
inn i skolen.

4. kandidat Asbjørn Grønland
Yrke: Miljøterapeut

Jeg brenner for barns og unges oppvekstvilkår, særlig barn i 
fattige familier, og for levende grender, tettsteder og byer med 
velfungerende lokaldemokrati.

Meld deg inn i SV!
Send SMS med
INNMELDING <din e-post>
<ditt navn> <din adresse>
til 2090 (100 kroner)

Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22

0654 Oslo
21 93 33 00

post@sv.no
sv.no


