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Vi vil ha:
et senter for Oppvekstkompetanse

- der fagmiljøer, foreldre og omsorgs-
personer kan søke veiledning og
støtte (enkelt og tilgjengelig)
nok helsesykepleiere på alle skoler
gratis kjernetid barnehage og SFO

for barn i lavinntektsfamilier
leksehjelp i SFO for alle. 
rådgiverteam som veileder og

tilrettelegger for videre skolegang

flere som eier egen bolig
anstendig rusomsorg med

bemannende rusboliger
verdig eldreomsorg tilpasset den

enkelte
nytt lokalt krematorium med

livssynsnøytralt seremonirom
og minnelund

Det skal være trygt og godt å vokse opp i hele Indre Østfold. Alle skal ha 
mulighet til å skape sin egen fremtid. Utdanning, arbeid til alle og god fysisk 

og psykisk helse er grunnleggende viktig i et samfunn. 

Gode og trygge liv for alle

Alle barn skal ha like muligheter
uavhengig av funksjonsevne og fami-
liens utfordringer. Venstre vil styrke 
arbeidet for bedre folkehelse i Indre
Østfold. Tidlig innsats i helsestasjoner,

barnehager og skoler skal få prioritet.
Og vi ønsker å styrke kulturtilbudet. 
Venstre vil ha et skolemiljø uten 
mobbing og utenforskap. Det sikrer
trivsel, integrering og læring. 
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Vi vil ha:
kommunalt fond for kulturarrange-

menter
Askim kulturhus sikret kommunal

driftsstøtte
Festiviteten kulturhus i Mysen rustet

opp
Fjellheim i Spydeberg bevares
biblioteker med større plass, bedre

tilgjengelighet og egne tilbud for barn
og ungdom
gratis fritidsaktiviteter for barn i

lavinntektsfamilier
et nasjonalt innvandrings museum i

Askim 

Mysenbassenget ferdigstillt som
planlagt 
Trøgstad fort, Høytorp fort,

Kraftstasjonene i Askim og Romsåsen
gruver videreutvikles
idrettsanlegg bygget etter vedtatt

plan
e-sport anerkjent som kultur/idrett
gode ungdomshus
gode møteplasser for organiserte

og egenorganiserte aktiviteter i hele
kommunen

Kultur og idrett er en viktig del av vår
historie og oppvekst. Vi vil at kultur- og
idrettslivet skal være tilgjengelig for
alle, uavhengig av økonomi og
bakgrunn. 

Kulturopplevelser og kulturdeltakelse
skaper mestring og sikrer integrering.
Indre Østfold kommune må løfte kul-
turen sammen med kommunalt ansatte
i kulturfeltet, frivillige kulturarbeidere
og profesjonelle krefter for å sikre
kvaliteten i  kulturtilbudet.

Partiet for kultur og idrett

venstre.no/indre-ostfold
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Vi vil ha:
1.000 nye arbeidsplasser i privat

næringsliv
sommerjobbprosjekt for ungdom
sterkt samarbeid mellom skole og

næringsliv
bred satsing på læringlinger

offentlig og privat
bredbåndstilgang på minst 100

Mbit i hele kommunen
«Lille-Doffin» for kommunens

innkjøp, slik at lokale tilbydere enkelt
kan levere tilbud på tjenester og varer.

Vi vil ha:
nullvisjon for tap av dyrka mark
biogassproduksjon og grønn

innovasjon lokalt
et utmarksråd med representanter

fra lag, foreninger og nemnder som
bruker naturen vår
nok ladestasjoner for elbiler og

elsykler  
gode, enkle og billige kollektiv-

løsninger
prioritere kollektivtrafikk, gang og

sykkelveier
 FNs bærekraftsmål innen 2030

Næringsliv for fremtiden
Flere skal kunne skape sin egen og
andres arbeidsplass. Kommunen skal
være aktiv samarbeidspartner,
tilrettelegger og rådgiver for lokalt
næringsliv. Spesielt i klima- og
miljøarbeid skal det skapes nye
grønne arbeidsplasser.

Prioriterer miljøet
Venstre vil kutte utslipp og gjøre det
enkelt å leve miljøvennlig. Vi vil ha en
restriktiv jordvernpolitikk og ivareta
sårbar natur. Klimaendringene må
tas på alvor. 
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Venstre er kultur-, idretts- og 
vaffel-partiet i Indre Østfold. 
Livet skjer der mennesker møtes.

Uten frivillighet og gode fritidsaktiviteter 
stopper Indre Østfold

Venstre ville bygge ny kommune 
på ei ramme av FNs bærekraftmål.
Og slik ble det.

Venstre går foran og viser vei til en ny grønn
og rettferdig kommune

Nei til villsvin og vindmøller i 
utmarka vår. Ja til anstendig 
kollektiv-tilbud i hele kommunen.

Les hele vårt klima- og miljøprogram på 
våre nettsider

Integrering skjer i lokalsamfunnet.
Det er viktig at alle har et sted å 
treffes. Spesielt ungdom.

Saaed Al-aanazi

venstre.no/indre-ostfold
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“
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Ingunn Herstad Hensel
Ordførerkandidat

Skal Indre Østfold være en god og
trygg plass å leve i fremtiden, er 
det nå jobben må gjøres.

Det er nå vi må satse på skolen, barn og
unge. Bekjempe utenforskap og ta vare på
naturen. Legge til rette for nye boliger, nye 
arbeidsplasser og ny næringsutvikling.

Nye Indre Østfold er i siget. Vi er en spen-
nende ny storkommune som har satt oss selv
på kartet. Det er her det skjer! Det bygges
nye boliger, etableres nye bedrifter og vi
bygger landets største jordbrukskommune på
ei ramme av FNs bærekraftsmål.

Men ingenting kommer av seg selv. De neste
fire årene blir avgjørende for Indre Østfold
kommunes fremtid.

Jeg og Venstre brenner for for å ta nye Indre
Østfold inn i fremtiden – som en vekstkom-
mune som evner å ta vare på barn, unge 
og eldre. Vi er klare for å gjøre en innsats.

Ingunn  Herstad Hensel 
Venstres ordførekandidat

Facebook.com/
IngunnHerstadHensel
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1. Solveig Schytz, Ås
2. Ole Andreas Lilloe-Olsen, Bærum
3. Tove Hofstad, Lier
4. Finn-Erik Blakstad, Rygge
5. Marcus Holst-Pedersen, Lillestrøm
6. Hulda Tronstad, Bærum
7. Njål Vikdal, Asker
8. Anders Wengen, Drammen
9. Camilla Edi Hille, Nordre Follo
10. Trond Svandal, Fredrikstad
11. Kristine Nore, Krødsherad
12. Boye Bjerkholt, Lillestrøm
13. Eidi Ann Hansen, Drammen
14. Timo Nikolaisen, Drammen
15. Ingunn Herstad Hensel, Indre Østfold
16. Sindre Mork, Moss
17. Helge Grundstad, Ringerike
18. Gunn-Torill Homme Mathisen, Asker
19. Stein Vegard Leidal, Ullensaker
20. Erik Hørlück Berg, Modum
21. Azra Sudic Suslu, Indre Østfold
22. Lars Peder Nordbakken, Gjerdrum
23. Amelia Aune, Fredrikstad
24. Thomas Stangeby, Nesodden
25. Steinar Bleken, Hemsedal
26. Solveig Toft, Aremark
27. Margrethe Prahl Reusch, Lillestrøm
28. Runolv Stegane, Sigdal
29. Ylva Olsson, Marker
30. John Tore Altenborn, Indre Østfold

Viken Venstre 
sine kandidater

Solveig Schytz
1. kandidat i Viken
I 2020 blir Akershus, Buskerud
og Østfold til Viken.
Sammenslåingen gir nye 
muligheter   innenfor klima,
kunnskap og innovasjon.

Det skal være godt å bo og gå 
på skole i det nye fylket, og det 
skal være enkelt og billig å reise
kollektivt til jobb, skole, familie 
og venner. Venstre vil at Viken 
skal være en miljøvennlig og 
innovativ region hvor alle 
mennesker får like muligheter 
til å lykkes

Se hele valglisten og les 
valgprogrammet på venstre.no/viken
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VENSTRE

Venstres kandidater i Indre Østfold.

1. Ingunn Herstad Hensel
fra Eidsberg stiller som Venstres ordførerkandidat
i 2019. Ingunn brenner for nye arbeidsplasser,
rent mijø og barn og unge sine oppvekstvilkår

2. Ulf T. Kolstad
bor i Askim og er pensjonert 
offiser. Ulf er engasjert i 
Askim historielag og en 
rekke lokalpolitiske saker

3. Idun Gulla Dyrnes
bor i Mysen og er student.
Hun er spesielt engasjert
i integrering og kvalitet 
i skolen

4. Eirik Romstad
bor i Tomter og er 1. amanuensis
i makro- og miljoøkonomi ved
Universitetet i Ås. Han vil jobbe
for aktive lokalsamfunn i hele 
Indre Østfold

5. Sølve Egeland
bor i Spydeberg og arbeider
med tjenestedesign. Hans 
hjertesaker er nærmiljø, 
lokalutvikling og lokal 
samferdsel

6. Kari Middelthon, Askim
7. Per Arvesen, Trøgstad
8. Synnøve W Ihlebækk, Hobøl
9. Kjetil Andersen, Knapstad
10. Azra Sudic Suslu, Spydeberg
11. Jenny Margrethe Hensel 

Vikeby, Eidsberg
12. Børt Erik Vikheim, Hobøl
13. Mirlinda Asani, Mysen
14. Gisle Oskar Gudim, Askim
15. Jon Flesjå, Trøgstad
16. Per Finset, Knapstad
17. Marta Deltveit Lindås, 

Spydeberg
18. John Altenborn, Askim
19. Kathrine Løvaas Nygård, Hobøl
20. Stina Aneth Lintho Lippestad, 

Mysen
21. Arne Kristian Haaje, Tomter
22. Johan Ekhaugen, Trøgstad
23. Jon Inge Solberg, Mysen
24. Odvar Walle, Hobøl
25. Rita I Sletner, Hærland

Les mer om vår politikk og våre kandidater på
våre nettsider

www.venstre.no/indre-ostfold
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