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ØSTFOLD VENSTRE 
Venstre er Norges sosialliberale parti. Vi er et liberalt og radikalt sentrumsparti. Utgangspunktet for 
vår politikk er størst mulig frihet for individet og kollektivt ansvar for fellesskapet. Vi har i denne 
perioden én representant i fylkestinget, og vi er representert i kommunestyret i tolv kommuner. 
 
 

VÅRE HOVEDSAKER FOR ØSTFOLD:  
SKOLE – MILJØ – NÆRINGSLIV – KULTUR 
Østfold Venstre satser på skole, miljø, næringsliv og kultur. Vi vil ha en bedre skole – frafallet i 
videregående opplæring må ned. Vi vil ha bærekraftig bruk av fylkets naturressurser – utslipp av 
klimagasser og andre miljøgifter må reduseres kraftig. Vi vil at Østfold blir landets mest attraktive 
fylke for næringsutvikling – både for store og for små bedrifter. Og vi vil ha et godt kulturtilbud – med 
stor bredde og høy kvalitet. 

Østfold Venstre vil: 
- ha en bedre skole med mindre frafall 
- ha lavere klimautslipp og bevare naturmangfoldet 
- jobbe for at fylket legger til rette for framtidsrettet næringsvirksomhet 
- ha høy kvalitet og stor bredde i kulturlivet 
 
 

ØSTFOLD VENSTRE VIL HA GJENNOMSLAG 
Østfold Venstre er et sentrumsparti med god tradisjon for samarbeid. Vi vil samarbeide med de 
partier som er enig i hovedprioriteringene i vår politikk, for å finne gode og framtidsrettede løsninger 
for skolen, miljøet, næringslivet og kulturtilbudet i Østfold. Venstre er partiet for alle som ønsker 
sentrumspolitikk uansett samarbeidskoalisjon. 
 

Østfold Venstre vil: 
- samarbeide med de partier som er enig i hovedprioriteringene i vår politikk  
 
 

ØSTFOLD VENSTRE OM FYLKESKOMMUNEN 

Østfold Venstre vil at fylkeskommunen skal samarbeide tett med kommunene for å utvikle Østfold 
som region. Fylkeskommunen skal være en pådriver for større kommuner i Østfold for å forbedre 
kvaliteten på tjenestene til innbyggerne.  

Vårt mål for den kommende valgperioden er at Østfold fylkeskommune skal bli mer effektiv og 
serviceorientert. Østfold Venstre vil lage nøkterne budsjetter og spare penger der dette er mulig, slik 
at midlene som står til rådighet, kan bli brukt til å øke kvaliteten på tjenestenivået.  

For Østfold Venstre er det en selvfølge at fylkeskommunen oppsøker innbyggerne og gjerne tar imot 
kommentarer og endringsforslag. Demokratiske prosesser skal være åpne. Åpenhet og innsyn i 
beslutningsprosessene er viktig for at alle borgere skal kunne orientere seg i og delta i folkestyret. 
Borgerne skal kunne delta på egne premisser, uten at det kreves spesialkompetanse. Åpenhet 
hindrer maktmisbruk og er en forutsetning for tillit. 

For å ansvarliggjøre partiene som til enhver tid sitter med makten i Østfold, ønsker Østfold Venstre å 
innføre parlamentarisme. Ordningen med et fylkesråd som utgår fra et flertall i fylkestinget, vil gjøre 
det enklere for velgerne å plassere ansvaret for politikken der det hører hjemme. Det vil også føre til 
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sterkere politisk styring og kontroll over fylkeskommunens virksomhet, og fjerne politikernes 
mulighet til å skylde på administrasjon og fylkesrådmann når noe er galt. 

Østfold fylkeskommune er som organisasjon avhengig av fornøyde godt utdannede ansatte. 
Fylkeskommunen skal være en ansvarlig arbeidsgiver som tar best mulig vare på sine ansatte. Derfor 
må lønnsstrukturen være konkurransedyktig og etter- og videreutdanningstilbudet godt. Dette vil 
komme innbyggerne til gode. 

Østfold Venstre vil: 
- at fylkeskommunen skal være en åpen, effektiv og serviceorientert organisasjon 
- innføre parlamentarisme som styringsmodell i fylkeskommunen 
- at fylkeskommunen skal være en god arbeidsgiver 
 
 

VELFERD 
Prinsipielt mener Østfold Venstre at tannhelsebehandling bør være offentlig finansiert på samme 
måte som annen helsebehandling. Tannbehandling er for mange svært dyrt. Østfold Venstre vil 
derfor utvide den offentlig finansierte tannhelsebehandlingen, slik at flere grupper får dekket deler 
av utgiftene til tannbehandling. Utsatte grupper skal i større grad enn i dag bli prioritert gjennom en 
offentlig refusjonsordning. 

Mange mennesker er utsatt for overgrep av større selskaper eller det offentlige. Mange har behov 
for en juridisk førstelinjetjeneste som kan gi råd om hvilken hjelp man kan regne med å få, og angi 
om videre juridisk oppfølging er aktuelt. Østfold Venstre ønsker å innføre en ordning som ”jussbuss” i 
samarbeid med kommunene og andre relevante aktører. 
 

Østfold Venstre vil: 
- utvide dagens tannhelseordning med offentlig fullfinansiering til utsatte grupper slik at 
blant annet rusavhengige og kronikere får gratis behandling 
- jobbe for å etablere en ”jussbuss”-ordning i Østfold 
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BEDRE SKOLE, MINDRE FRAFALL 
En god skole er den viktigste investering i vår framtid. Hovedmålet for videregående opplæring er å 
gjøre elevene i stand til å styre sine egne liv. Dessverre kommer Østfold ikke godt ut i 
skolestatistikken: Elevenes karaktergjennomsnitt er lavere og frafallet er høyere enn mange andre 
steder i landet. Altfor mange av elevene fullfører ikke videregående skole på normert tid. 
Fylkeskommunen har ansvar for videregående opplæring, og Østfold Venstre vil at fylkeskommunen 
og de videregående skolene i fylket tar i et tak for å forbedre elevenes resultater og for å minske 
frafallet. 
 
 

HVER ELEV ER UNIK 
Østfold Venstre vil ha en videregående skole som ser mulighetene den enkelte elev har. For oss står 
eleven sentralt, og vi vil innføre fritt skolevalg slik at eleven kan gå på den skolen han eller hun 
ønsker. 

Individuell opplæring er viktig for at alle elever skal få den opplæringen de trenger for å ha en 
stimulerende og meningsfylt skolehverdag.  Vi vil derfor forplikte skolene til å lage en personlig 
opplæringsplan sammen med hver enkelt elev. Når hver elev får individuell oppfølging, får alle 
mulighet til å gjøre sitt beste. Dette vil bidra til at flere elever løfter seg og kommer ut av skolen med 
styrket selvbilde.  

Frafallsproblemet er størst på yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Østfold Venstre vil legge til rette 
for mer fleksibel undervisning med mulighet for mindre teori og mer praksis det første året, bl.a. 
gjennom å satse på praksisperioder. Samarbeidet mellom rådgivningstjenestene i fylket og 
kommunene må bli bedre. I tillegg vil vi at staten fjerner arbeidsgiveravgiften for lærlinger, så det kan 
skapes flere lærlingplasser. 

For å få ned frafallet er det viktig at alle elever har tilgang på gode rådgivningstjenester. Elevene må 
få bedre informasjon om disse tjenestene. Rådgiverne på ungdomsskolene og i videregående 
opplæring må jobbe tettere sammen. Kursing og kompetanseheving er essensielt for at rådgiverne 
skal være oppdatert på utdanningssystemet i Norge og i utlandet.  

Et godt sosialt miljø er viktig for å hindre mobbing og frafall. Vi vil gjøre avtaler med kommunene som 
sikrer flere helsesøstre og miljøarbeidere knyttet til videregående skole.   

Østfold Venstre vil: 
- innføre fritt skolevalg  
- lage en personlig opplæringsplan sammen med hver elev 
- styrke rådgivningstjenesten 
- ha mindre teori og mer praksis på Vg1 
- satse på praksisperioder i yrkesopplæringen 
- skape flere lærlingplasser gjennom å fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger 
- ha flere helsesøstre og sosialarbeidere i videregående opplæring 
 
 

LÆREREN MÅ VÆRE LÆRER 

Skal vi forbedre innholdet i skolen, må vi styrke lærerne, rådgivertjenesten og rektorene. Østfold 
Venstres første prioritet er systematisk etter- og videreutdanning av lærerne. Vi vil foreslå at 
fylkeskommunen sørger for egne, skreddersydde kurs for lærere i yrkesfaglige og studieforberedende 
utdanningsprogrammer. 
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Østfold Venstre vil innføre systematisk evaluering av undervisningen på alle skoler for å sikre at 
lærerens ressurser kommer elevene best mulig til nytte. Ansvaret for denne evalueringen ligger hos 
skoleledelsen.  

Læreren skal være en naturlig autoritet for sine elever i kraft av å ha faglig tyngde og være et 
menneske som bryr seg, og som stiller krav og setter grenser. Lærere skal kunne bruke mest mulig tid 
til å undervise – Østfold Venstre ønsker derfor å kutte i lærernes administrative oppgaver.  

Østfold Venstre vil: 
- satse på systematisk etter- og videreutdanning for lærere  
- innføre systematisk evaluering av undervisningen i samarbeid med skolene 
- sikre at lærerne i Østfold-skolen får mer tid med elevene, gjennom å styrke kvaliteten på 
skoleledelse og administrasjon 
 
 

SKOLEN I LOKALSAMFUNNET 

Det skal utarbeides en helhetlig strategiplan for den videregående skolen som ser sammenhengen i 
hele utdanningsløpet og de ressurser som brukes i videregående opplæring. Hvert år skal fylkestinget 
arrangere et skolepolitisk verksted der politikere, rektorer, lærere, elever og foresatte kan bidra til å 
utvikle Østfoldskolen og dens målsettinger. 

Skolestrukturen må følge andre samfunnsendringer og kan ikke være statisk. Det viktigste er at det til 
enhver tid er et tilbud som gir best mulig undervisning for den enkelte elev. Dette betyr at endringer i 
skolestrukturen må skje med et helhetlig og langsiktig perspektiv. Etter en periode med mange 
endringer er det tid for å skape ro og skape forutsigbarhet for elevene og lærerne. Østfold Venstre vil 
prioritere kvaliteten på tilbudet når det skal gjøres endringer i skolestrukturen.  
 
Østfold Venstre vil ha en bred gjennomgang av studietilbudene sett opp mot totaltilbudet i den 
enkelte region, kollektivskyss, frafall/gjennomføring og historiske tall for hvilke elever som søker seg 
hvor. Det skal tas hensyn til fagsammensettingen på den enkelte skole samt i regionene med tanke 
på å utvikle gode læringsmiljøer, også på tvers av utdanningsprogrammer. 
 
Østfold Venstre vil jobbe for at det er tilbud innen kreative og praktiske fag i alle Østfolds fire 
regioner: Mosseregionen, Indre Østfold, Nedre Glomma og Haldenregionen. Videregående opplæring 
skal gi relevante tilbud også til elever som foretrekker en praktisk yrkeskarriere uten videre studier 
på høyskoler og universiteter. For at elever skal ha muligheten til lærlingplass og jobb etter endt 
skolegang, er det naturlig at samarbeidet med næringslivet blir enda sterkere enn det er i dag. 
 
Østfold Venstre går inn for å opprettholde et tilrettelagt tilbud med internat for elever på 
Tosterødberget i Halden. Fylkeskommunen kan også vurdere å utvide samarbeidet med svenske 
gymnas for å gi et bredere utdanningstilbud til Østfold-elevene, slik det er i dag med marinbiologisk 
program i Lysekil og brann og beredskap i Strømstad. 
 

Østfold Venstre vil:  
- lage en helhetlig strategisk plan for skolen 
- ha en total gjennomgang av tilbudene i videregående opplæring  
- arrangere årlig utviklingsverksted 
- jobbe for at det er tilbud innen kreative og praktiske fag i alle Østfolds fire regioner 
- opprettholde studiestedet Tosterødberget ved Halden videregående skole 
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BÆREKRAFTIG BRUK AV NATUREN, LAVERE KLIMAUTSLIPP 
Statistisk sentralbyrås prognoser for Østfold tilsier at fylkets befolkning vil øke betraktelig i årene 
framover. Østfold Venstre ønsker å følge opp denne positive utviklingen med bedre planer for 
arealbruk, transport og øvrig infrastruktur. Østfold er et grønt fylke der det er godt om plass, og en 
økt befolkning vil gi oss muligheter til å videreutvikle både infrastrukturen og fritidstilbudet slik at 
Østfold blir et attraktivt fylke å bo, jobbe og leve i.  

 
BÆREKRAFTIG BRUK AV RESSURSENE 

Østfold er et grønt fylke med god matjord, vakre naturområder og viktige kulturminner. Vi har verken 
råd til å miste landbruket, naturmangfoldet eller kulturminnene. Det biologiske mangfoldet er selve 
livsgrunnlaget vårt og har verdi i seg selv. For å sikre det biologiske mangfoldet er det nødvendig å 
redusere inngrepene i naturen gjennom god forvaltning og økt vern. Østfold Venstre vil at 
fylkeskommunen i samarbeid med kommunene og grunn-/gårdeiere utvikler en felles plan for natur-, 
jord- og kulturminnevern.  

For Mosseskogen ønsker Østfold Venstre at det innføres områdevern for å sikre kulturminner, 
naturmangfoldet og friluftsområdene. 

Vann er en viktig ressurs i Østfold, og det er i dag flere vassdrag som er truet av overgjødsling og 
annen forurensing. Østfold Venstre ønsker å innføre strakstiltak for å sikre bærekraften til disse 
vassdragene. For områdene rundt Vansjø- og Hobølvassdraget samt Halden-vassdraget ønsker 
Østfold Venstre en begrensning av fosforgjødsling der jorda har høye verdier av såkalt lett tilgjengelig 
fosfor. Dette bør gjøres gjennom å inngå og følge opp forpliktende miljøkontrakter som inneholder 
tilpassede gjødselplaner, med bønder i disse områdene. Høstpløying må forbys i de mest 
erosjonsutsatte områder og vegetasjonssoner innføres langs alle vassdrag med tilstøtende 
jordbruksarealer. For Glomma-vassdraget må det settes inn tiltak for å få ned utslippene fra 
industrien. For andre vassdrag og kystområdene bør lignende, innstrammende tiltak vurderes. 

Fylkeskommunen må følge opp kommunens pågående sedimentkartlegginger i Iddefjorden og bidra 
til å forbedre fjordens vannmiljø i samarbeid med Halden kommune.  

Østfold Venstre ønsker at fylkeskommunen, gjerne i samarbeid med berørte kommuner, årlig 

arrangerer en faglig/politisk konferanse for hvert av vannområdene i Østfold. Her kan det legges 

fram faglige resultater og utfordringer og skapes en dialog mellom forskning, politikk og offentlighet. 

Inntil krepsepesten er bekjempet i Halden-vassdraget, skal det ikke tillates oppstrøms flytting av 
båter ved Ørje sluser. Vi vil støtte desinfisering av turistbåter i vassdraget, slik at de kan gå 
oppstrøms. 

Regional utvikling og hensyn til natur og miljø er ikke motsetninger i Østfold Venstres øyne, tvert 
imot. Vi mener at en bærekraftig og fornuftig utvikling av byer, tettsteder og grender bare vil være 
mulig hvis vi tar vare på verden rundt oss. Både industrien, landbruket og reiselivsnæringen har gode 
sjanser på det grønne markedet. Østfold Venstre vil at Østfold blir et foregangsfylke når det gjelder 
bærekraftig og klimavennlig regional utvikling med vekt på fortetting, byplanlegging og miljøvennlige 
transportsystemer. Utbyggingen av Værste-området og Sorgenfri-utbyggingen i Fredrikstad må 
utnyttes som foregangsprosjekt for miljøvennlig områdeutvikling i tettbygde strøk i Østfold. 

Østfold Venstre vil: 
- at det utarbeides en plan for vern av verdifullt jordbruksland i Østfold 
- bruke fylkesplanen til å fremme fortetting framfor å regulere nye byggearealer på 
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eksisterende jordbruksarealer 
- satse på nyskapingsprosjekter i landbruket – innenfor produktutvikling, samarbeidsformer 
og arbeidsmetoder 
- at skogbruket må redusere flatehogstarealene, ivareta spesielt verneverdige områder gjennom 
frivillig vern-ordningen og følge skogloven 
- at tiltakshaver ved alle nye utbygginger og reguleringer skal gjennomføre en kartlegging av biologisk 
mangfold. Ved funn av rødlistede arter eller naturtyper skal området vernes  

- kartlegge naturmangfoldet i Østfold og utarbeide en tiltaksplan, gjerne gjennom Interreg-
samarbeid 
- sørge for god økologisk status på vann og naturområder i kystsonen i Østfold 
- få ned industriutslipp i Glomma-vassdraget og til Mossesundet 
- ha en tiltaksplan for vern av kysttorskbestanden, samt større verneområder for hummer og 
fisk 
- ta vare på edelkrepsstammen i Halden-vassdraget 
- gå imot deponering av forurensede muddermasser ved Belgen i Hvaler kommune 
- arrangere vannområde-konferanser hvert år 
- gi mulighet for bruk av rene turistbåter i Rødenessjøen 

 

ØKT KOLLEKTIVTILBUD, BEDRE FLYT I TRAFIKKEN 
Østfold Venstre vil ha et bedre buss- og togtilbud og bedre trafikkflyt i hele fylket. Vi vil at i framtidige 
trafikkpakker i fylket skal andelen som brukes på kollektivtrafikk utgjøre minst halvparten av 
investeringene. Vi ønsker et nært samarbeid mellom alle involverte parter, som ivaretar de viktigste 
transportutfordringene i Østfold. Østfold Venstre vil ha økt bussfrekvens, dobbeltspor fra Oslo til 
svenskegrensen, bedre togtilbud på linjene fra og til Oslo samt mellom Rakkestad og Sarpsborg, en 
bybane mellom Fredrikstad og Sarpsborg, utbygging av veiene mellom indre og ytre Østfold, 
forbedring av standarden på de mest trafikkerte veiene i Nedre Glomma, pendlerparkering ved de 
største stasjonene og en varig løsning for ferjeproblematikken i Moss og trafikkproblemene i byene i 
ytre Østfold.   

Fylkestinget skal være en pådriver for å få på plass planer for dobbeltspor i kommuner der slike 
planer ikke er på plass. Dette gjelder spesielt gjennom sentrumsområdene i byene og for trafikk-
knutepunkter.  

Østfold Venstre vil: 
- øke antall 15 minuttersruter i de største byene og bedre kommunikasjonen mellom buss og 
tog 
- fjerne tidsbegrensningen på skolebusskortet 
- oppgradere bussholdeplassene 
- innføre reisegaranti for forsinkelser over 20 minutter 
- ha dobbeltspor fra Oslo til svenskegrensen 
- øke togtilbudet på linjene til og fra Oslo 
- gjeninnføre passasjertrafikk på linjen fra Rakkestad til Sarpsborg 
- utrede muligheten for bybane mellom Sarpsborg og Fredrikstad 
- ha egne parkeringsanlegg ved kollektivknutepunkter  
- prioritere kollektiv- og sykkelvennlige fylkesveier  
- sikre godt vedlikehold og effektiv ressursbruk på fylkesveiene, gjennom god planlegging og 
bruk av offentlig–privat samarbeid 
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- prioritere standarden på de mest trafikkerte delene av riksvei 109, 110 og 111 i Nedre 
Glomma, samt forbedre veiene mellom Indre og Ytre Østfold. 
 
 

NED MED KLIMAUTSLIPPENE 
Østfold fylkeskommune har gjennom de siste årene arbeidet med å utvikle klimamål og -strategier 
for hvordan man skal redusere utslippene av klimagasser i Østfold med 20 % av 2005-nivå innen 
2020, og satt mål om klimanøytralitet innen 2030. For å nå disse målene må man sette i gang 
brorparten av tiltakene i perioden 2011–2015, og gjenværende nødvendige tiltak for reduksjon må 
utredes og planlegges. Dette krever store ressurser og et omfattende regionalt samarbeid, og vil bli 
en av de største sakene for Østfold.  

Østfold Venstre ønsker at fylkestinget skal vise lederskap når det gjelder overgangen til miljøvennlig 
drivstoff for kjøretøy og busser. Østfolds overskuddsressurser i form av matavfall fra husholdninger 
kan brukes til lokal tilvirkning og utnyttelse av biogassproduksjon til buss og tungtransport. Lokal 
tilvirkning av biogass sikrer et godt og bærekraftig klimaregnskap og optimaliseres når biogassen kan 
brukes til busstrafikk, tungtransport og større bilflåter som drosjer eller budbiler. Innen 2015 vil 
markedet kunne tilby elbiler som samsvarer med dagens forbrukerkrav til elbiler. En utnyttelse av 
elektrisitet som drivstoff for personbiltrafikken i Østfold er både mest miljøeffektivt og vil bedre 
luftkvaliteten i byene. Fylkestinget skal legge til rette for en infrastruktur som er basert på at minst 
10 % av bilparken i Østfold skal bestå av ladbare biler innen 2015, og være veiviser i denne 
utviklingen.  
 
Fylkeskommunen skal bidra til en samlet planløsning for jernbanetrasé og riksveiene 21 og 22 
gjennom Halden sentrum. 
  
Tungtrafikk er en økende belastning for flere lokalmiljøer i Østfold. Vi vil at kommunene skal få mer 
innflytelse over hvilke veier som skal brukes til tungtrafikk, og hvilke som kun skal brukes til 
persontrafikk. 
 

 Østfold Venstre vil: 
- redusere fylkeskommunens egne utslipp med 25 % før 2015 
- gjennomføre energieffektiviserende tiltak i eksisterende fylkeskommunale bygg 
- støtte opp om Enøk-tiltak i kommunene 
- at nybygg bør bygges etter passivhus-standard 
- at alle fylkeskommunalt eide kjøretøy samt Østfold kollektivtrafikk skal bruke lav-
/nullutslippsteknologi innen 2015 
- stimulere etablert næringsvirksomhet til å redusere miljøbelastningen 
- starte utbygging av infrastruktur for kommersiell hurtiglading av ladbare kjøretøy i Østfold 
- satse på nyskapende, grønn næringsvirksomhet og promotere Østfold som en grønn 
teknologiregion 
- bruke eksisterende infrastruktur (tog, buss, veier) når nye boligfelt og næringsarealer 
bygges ut 
- at nye fylkeskommunale bygg skal lokaliseres ved kollektivknutepunkter 
- at fylkestinget skal etterspørre en samferdselsplan fra utbyggere ved nye, store 
utbyggingsprosjekter 
- legge til rette for utbygging av alternative energiformer, som for eksempel vindmølleparker  
- bidra til bedre trafikkløsning i Halden sentrum ved å bistå kommunen med samlet planlegging av 
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dobbeltspor og trafikkløsning for riksveiene gjennom sentrum 

- gi kommunene større innflytelse på restriksjoner for tungtransport    
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ET FYLKE SOM LEGGER TIL RETTE FOR FRAMTIDSRETTET 
NÆRINGSVIRKSOMHET 
Østfold Venstre vil at Østfold blir Norges mest attraktive fylke for næringslivet. Østfold skal være en 
motor for nyskaping og vekst for hele Norge. For å få dette til ønsker Østfold Venstre å skape et godt 
næringsklima i Østfold, spesielt for nye bærekraftige og grønne vekstbedrifter. Dette er avgjørende 
for å sikre flest mulig arbeid, og for å sikre inntekter til et bedre velferdstilbud. Utgangspunktet for 
Østfold Venstres næringspolitikk er gode generelle rammevilkår for alle deler av næringslivet, 
kombinert med en målrettet innsats for å utvikle flere og bedre kunnskapsbedrifter. Slik vil vi sikre 
verdiskapingen. 

Nærheten til Oslo-regionen fører til at mange arbeidstakere med høyere utdanning pendler ut av 
Østfold. For å bidra til at flere kunnskapsbedrifter etableres i Østfold, må Høgskolen i Østfold bli en 
mer integrert del av Østfold, og få tettere kontakt med næringslivet. Fylkeskommunen må i større 
grad enn i dag spille rollen som nettverksbygger og tilrettelegger for kontakt mellom personer og 
institusjoner som ønsker å skape noe for seg selv og andre.    

Østfold har tre næringsutfordringer som må løses de neste fire årene:  
- etablere flere kunnskapsbedrifter på tuftene av en stolt industrihistorie  
- utnytte potensialet som ligger i kultur- og reiselivsnæringen i Østfold 
- bedre fylkeskommunens omdømme som næringsaktør  
 
 

FYLKET SOM TILTREKKER SEG KOMPETANSE 

Framtidens næringsliv er alle de bedriftene som enda ikke er startet. Østfold har en stolt 
industrihistorie som gjør seg gjeldende gjennom blant annet prosessindustrien og 
næringsmiddelindustrien. Med utgangspunkt i disse miljøene må Østfold utvikle nye industri- og 
kunnskapsmiljøer som har vekstpotensial, og som er miljø- og klimavennlige.  

Næringspolitikken i Østfold skal baseres på næringslivets behov. Det finnes i dag nok av offentlige 
programmer og tilskuddsordninger som ikke tar hensyn til eksisterende forhold i Østfold, og som er 
altfor byråkratiske. Østfold Venstre vil ha enkle, brukerstyrte og målrettede tiltak som kan bidra til at 
den industrien vi har, kan fornyes i en klimavennlig vekstretning.  

Samarbeidet mellom ulike aktører fra næringslivet selv, utdanningsinstitusjonene og det offentlige 
må bli bedre enn i dag. Ofte er den største hindringen for å se nye muligheter innenfor næringslivet 
mangelen på kunnskap om hva andre holder på med. Derfor trenger vi gode møteplasser og nettverk 
for nyskaping i Østfold. Østfold Venstre vil jobbe for at samarbeidet mellom næringslivet, 
kommunene og HiØ blir enda bedre. Dette vil bidra til at kompetansen til studenter og ansatte ved 
HiØ blir tilgjengelig for kommunene og lokalt næringsliv. 

Alternativ energi er en næring som vil bli viktig når oljen tar slutt. Østfold må bygge videre på den 
kompetansen som finnes innenfor blant annet biodrivstoff i dag, og fylkestinget må legge til rette for 
at denne positive utviklingen fortsetter.  

Østfold Venstre vil: 
- at utbytte fra Østfold Energi skal gå til investeringer og utviklingsprosjekter, ikke til vanlig 
drift 
- satse på regionalt samarbeid mellom fylkeskommunen, kommunene og statlige etater og 
arbeids- og næringslivet i Østfold, med størst vekt på nyskaping, samt nettverksbygging og 
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kompetanseutveksling mellom næringsliv og utdanningssystemet 
- sikre at Innovasjon Norge og virkemiddelapparatet jobber målrettet mot gründere i alle 
regionene i Østfold 
- ta i bruk offentlig–privat samarbeid på flere prosjekter i Østfold med avtaler med private 
aktører om fylkeskommunal utbygging, drift og vedlikehold  
- utfordre Høgskolen i Østfold til å bli en tydeligere utviklingsaktør i Østfold  
- legge til rette for en positiv utvikling av høgskolesentrene på Remmen og Værste 
- ta initiativ til en årlig FoU-konferanse som møteplass for framtidsrettet teknologi 
- sikre at de videregående skolene bruker og utfordrer Science Center Østfold 
- at entreprenørskap og nyskaping blir en integrert del av skolen  
- sikre at det regionale forskningsfondet benyttes til Østfolds, næringslivet og klimaets beste 
- sikre at det gjennom arealpolitikken legges til rette for nye klimavennlige vekstbedrifter  
 
 

FYLKET SOM SPILLER PÅ LAG 
Fylkeskommunen er selv en betydelig næringsaktør, gjennom store innkjøp, vedlikehold og som 
arbeidsgiver for lærlinger. Fylkeskommunen skal framstå som en profesjonell innkjøper, og det skal 
ikke hefte tvil om uavhengigheten til fylkeskommunen. Vedlikeholdet av offentlig infrastruktur må 
bedres systematisk. Fylkeskommunen må bli flinkere til å rekruttere og følge opp lærlinger innenfor 
alle fagkretser.   
 

Østfold Venstre vil:  
- ha større åpenhet og innsyn i anbudsprosesser og annen fylkeskommunal saksbehandling 
for å forebygge korrupsjon og styrke den fylkeskommunale revisjonen 
- arbeide for å halvere arbeidsgiveravgiften for lærlinger og lærekandidater i Østfold, slik at 
det blir enklere for disse å komme i jobb 
- ta i bruk konkurranse som virkemiddel der det er hensiktsmessig 
- at alle fylkeskommunale (direkte og indirekte) kostnader skal regnes med ved anbud, slik at 
det sikres lik konkurranse mellom fylkeskommunale og private tjenesteleverandører 
- redusere fylkeskommunalt eierskap der dette ikke har en spesiell begrunnelse 
- forvalte fylkeskommunal eiendomsmasse på en forsvarlig og langsiktig måte  
- at næringsliv og befolkning enkelt skal kunne se på fylkeskommunens hjemmesider hva 
fylkeskommunen bruker og tjener penger på 
- gjøre fylkeskommunens virkemiddelapparat mer tilgjengelig for brukere gjennom lengre 
åpningstider, bedre markedsføring og tettere kontakt med næringslivet 
- at virkemiddelapparatet gjøres mer tilgjengelig for minoritetsspråklige 
 
 

INTERNASJONALT SAMARBEID 
For at Østfold skal kunne videreutvikles til å bli et internasjonalt attraktivt næringsområde, må fylket 
utvikle et godt samarbeid med andre regioner i Skandinavia. For å bedre Østfolds fortrinn nasjonalt 
og internasjonalt vil Østfold Venstre kjempe for at staten fører en helhetlig innovasjonspolitikk som 
øker mulighetene som ligger i Østfold-regionen.  
 

Østfold Venstre vil: 
- markedsføre Østfold internasjonalt som en attraktiv region å bo og arbeide i  
- at Østfold fylkeskommune aktivt skal delta i regionsamarbeidet Oslo–Göteborg 
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- ta initiativ til bedre samarbeid mellom Innovasjon Norge, Forskningsrådet og andre statlige 
virkemiddelaktører i Østfold  
- prioritere arbeid med klima, energi og grønt næringsliv gjennom internasjonalt arbeid 
 

 
OPPLEVELSESFYLKET ØSTFOLD  
Gjennom to korte sommermåneder syder Østfold med liv, turisme og aktivitet. Østfold Venstre 
mener at Østfold har et enda større potensial innenfor kultur- og reiselivsnæringen, spesielt utenom 
sommersesongen.  
 
Med nærhet til både havet og innlandet har Østfold alle fysiske forutsetninger for å være et attraktivt 
opplevelsesfylke. Men da må fylkestinget legge til rette for at dette fortrinnet utnyttes. Det handler 
om å utvikle sammenhengene mellom havet og innlandet gjennom klok arealpolitikk. Det handler om 
god infrastruktur som er helhetlig og på næringslivets og miljøets premisser. Det handler om å bidra 
til at Østfolds kultur- og reiselivstilbud kan utvikle høyere kvalitet.  

Visit Oslofjord spiller en viktig rolle i markedsføringen av Østfold, men bør styrkes slik at de kan ta 
initiativ til å samarbeide med og heve kvaliteten på opplevelsesnæringene. Det hjelper ikke med dyre 
markedsføringstiltak dersom besøkende blir skuffet i møtet med Østfold. Vi trenger en 
kvalitetsoffensiv for reiselivsnæringen i Østfold, der samarbeid, kunnskapsdeling og 
kompetansebygging går foran intern konkurranse. Som et stort landbruksfylke har Østfold et stort 
uutnyttet potensial for gårdsturisme og lokal produksjon av mat og drikke.    
 

Østfold Venstre vil:  
- oppgradere kollektivtrafikken til og fra populære utfartssteder 
- ta initiativ til flere større festivaler utenom sommerhalvåret  
- styrke Visit Oslofjords rolle for å heve kvaliteten på opplevelsestilbudene i Østfold 
- støtte opp om ”Grenseløse Østfold” og kulturtiltak som “Stubbefolket” i Indre Østfold 
- gjennom arealpolitikken arbeide for mer handelsaktivitet i byer og tettsteder  
- arbeide for at landbruket får en større rolle i opplevelsesfylket Østfold 
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STOR BREDDE OG HØY KVALITET I ØSTFOLDKULTUREN 
Østfold Venstre vil ha et kulturliv med stor bredde og høy kvalitet. Vi vil få det beste fram i folk, unge 
og voksne, og derfor vil vi at fylkestinget legger best mulig til rette for at alle kreative sjeler kan vise 
fram hva de kan.  

I et demokrati er det frivillige foreningslivet kunnskapsformidler og kulturbærer, samfunnsbygger og 
skole. Østfold Venstre ønsker å gi den frivillige sektoren vekstmuligheter ut fra frivillighetens egne 
vilkår. Det er spesielt viktig å legge til rette for barn og unges muligheter til å engasjere seg i kultur og 
idrett.  

Østfold Venstre vil prioritere arrangementer der flere institusjoner, gjerne fra flere deler av Østfold, 
samarbeider om arrangementene. Det skal spesielt legges til rette for koordinering og samarbeid 
mellom de mange planlagte markeringene av grunnlovsjubileet i 2014. 

Østfold Venstre vil: 
- jobbe for at den nye fylkesscenen i Fredrikstad blir realisert som planlagt, og at det blir en 
scene for hele Østfold 
- jobbe for å etablere en kunsthøyskole knyttet til fylkesscenen og Akademi for scenekunst 
- sluttføre konsolideringsprosessen i Østfold-museet for å sikre bærekraftig drift 
- at videregående skoler bruker og utfordrer museene aktivt 
- legge bedre til rette for frivillige og private aktører  
- opprettholde støtten til Blåseensemblet, Opera Østfold, Punkt Ø og Østfold Teater som 
regionale kulturinstitusjoner 
- utvide støtten til lokale og regionale kulturbygg  
- prioritere arrangement der flere institusjoner fra hele Østfold er involvert 
- kartlegge status og behov for egnete lokaler til ulike kunstformer 
- at fylkesbiblioteket skal være en regional pådriver for øvrig bibliotektjeneste i fylket 
 
 

KULTURMINNEVERN 
Østfold Venstre vil øke satsingen på kulturminnevern. Vi vil utvikle ordninger som motiverer til at 
kulturminner blir bevart og nye funn ivaretatt. Østfold Venstre vil utvikle de statlige virkemidlene slik 
at eierne fortsatt kan ta ansvar for egne kulturminner gjennom bruk. Vi vil gi kommunene økte 
muligheter til å gripe inn mot spekulativt forfall og skogsdrift som truer kulturminner. 

Østfold Venstre vil: 
- gi økt støtte til privatpersoner som eier kulturminner i klasse A, for at de skal kunne ha 
mulighet til å ta vare på disse 
- gjennomføre omfattende kartlegging, merking og sikring av Østfolds vernede kulturminner 
med informasjonsskilt, og presentere disse på Internett 
- fullføre byggingen av felles museumsmagasin for Østfold – Trollull i Eidsberg – for å avlaste 
magasinene i resten av Østfold  
- verne Mosseskogen som kulturminne og naturområde 
 
 

IDRETT OG FRILUFTSLIV 

Idrett og friluftsliv er viktig for både trivsel, sosialt nettverk og folkehelse. Den offentlige innsatsen 
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må i sterkere grad rettes inn mot å sikre mangfoldet i idretts- og friluftslivs-Norge og gi tilbud som 
aktiviserer barn og unge. Begge er viktige arenaer for inkludering.  

Både idrett og friluftsliv har en helsefremmende effekt gjennom forebygging og ved at det gir gode 
opplevelser for den enkelte. Friluftsliv er en viktig faktor for identitet og kulturarv, mens idretten er 
en viktig arena for allmenndanning. I tillegg bidrar friluftsliv til forståelse for betydningen av natur og 
miljø.  

Østfold Venstre vil legge til rette for et mer aktivt friluftsliv gjennom blant annet å styrke frivillig 
sektor. Tilskuddsordninger må støtte opp om lokalt engasjement.  

Østfold Venstre vil: 
- skilte og oppgradere tursti- og sykkelnettet i hele Østfold 
- sette krav om at det bygges gang- og sykkelstier til nærmeste sentrum/tettsted ved 
utbygging av nye boligfelt 
- samarbeide tett med kommunene og NAV om gode folkehelseprosjekter  
- ha minst ett nasjonalt idrettsanlegg i Østfold 
- jobbe for å hente nasjonale og internasjonale idrettsmesterskap til Østfold 
- kartlegge status og behov for interkommunale idrettsanlegg 


