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Østfold har en av landets beste 
beliggenheter. Vi er veien til 
Europa og porten til Norge og 
har også korte fysiske avstand-
er innad i fylket. På en time 
eller to rekker man stort sett 
dit man skal. Vi har godt klima, 
relativt rimelige tomter og en 
sterk befolkningsvekst. Om få 
år vil Østfold runde 300 000 
innbyggere. Arbeiderpartiet har 
fått til mye i Østfold, men vi er 
fremdeles utålmodige. Vi er 
stolte, men ikke fornøyde, og 

vil så mye mer. Vi vil ha arbeid 
til alle, full lærlingedekning, 
et godt samferdselstilbud, 
et seriøst arbeidsliv og en 
bærekraftig utvikling over hele 
fylket.

Sammen bygger vi Østfold!

Det viktigste for Arbeider-
partiet de neste fire årene 
er full lærlingedekning, flere 
arbeidsplasser og økt verdi-
skapning!  

Østfold Arbeiderparti vil 
også sikre:
• At flere gjennomfører og 

består videregående skole

• Et seriøst arbeidsliv uten 
sosial dumping

• Økt kollektivandel og et 
godt samferdselstilbud over 
hele fylket

• En bærekraftig utvikling 
og en fremtidsrettet klima-
satsing

Vi bygger Østfold sammen!
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Østfold Arbeiderparti vil:
• Jobbe målbevisst i skolen 

for å kvalifisere ungdom 
som skal ut i lære og sikre 
god veiledning og oppfølg-
ing for elever som er ute i 
lære

• Oppfylle samfunnskontrak-
ten og styrke samarbeidet 
mellom skole og arbeidsliv

• Ha nært samarbeid med 
nærings- og kulturliv med 
fokus på kompetanse-
utvikling

• Sikre at det er samsvar 
mellom arbeidslivets behov 
og utdanningstilbudet i 
Østfold

• Samarbeide godt og tett 
med kommunene for å 

ivareta det trettenårige 
skoleløpet. Tidlig innsats er 
avgjørende

• Sikre elevene en riktig og 
fremtidsrettet rådgivning og 
gode elevtjenester

• Heve statusen til fagutdan-
ning blant annet gjennom 
målrettet rådgiving

• Jobbe for å styrke 
helsesøstertjenesten i den 
videregående skole ved 
å overføre ansvaret fra 
kommunene til fylkeskom-
munen

• Opprettholde lærekandidat-
ordningen

• At voksne med rett fortsatt 
må være et satsningsom-
råde i fylkeskommunen, 
herunder også en videre-
føring av støtte til opp-
læring av særskilte grupper

• At en ved bygging av nye 
videregående skoler bør 
se på mulige samlokali-
seringer med biblioteker, 
idrettsarenaer og andre 
kommunale tilbud slik at 
ressursene kan utnyttes 
bedre

En videregående opplæring for alle!
Ungdommen er Østfolds viktig-
ste ressurs. Arbeiderpartiet vil 
ruste all ungdom i Østfold for 
framtida ved å tilby en god ut-
dannelse som arbeidslivet har 
bruk for. Behovet for dyktige 
fagarbeidere og en god yrkes-
utdanning er stort. Dermed er 
det helt avgjørende at alle som 
har behov for det får en 
lærlingplass. Vi har i tillegg 
behov for flere med høyere 
utdanning i Østfold. Dermed 
er det grunnleggende viktig at 
flere fullfører og består videre-
gående skole på en god måte. 
For å øke den totale kompe-
tansen i Østfold er det også 
viktig med en målrettet satsing 
på voksenopplæring.
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Arbeid til alle har alltid vært og vil alltid være 
det viktigste for Arbeiderpartiet.  Det må 
skapes netto 6000 nye arbeidsplasser de neste 
fire årene for å opprettholde dagens sysselset-
ting i Østfold. 

Arbeiderpartiet vil blant annet utvikle og iverk-
sette en industri- og næringsoffensiv for vekst 
og utvikling også i landbasert industri.

Arbeiderpartiet vil at Østfold fylkeskommune 
skal utgjøre en samlende kraft for alle næring-
saktører i Østfold gjennom å bidra til dialog, 
nettverk, møteplasser og døråpnerfunksjon.

Det er også viktig å få med partene i arbeidsliv-
et til en aktiv dugnad for økt vekst i fylket. Vi 
vil identifisere og støtte vekstnæringer og tiltak 
som fremmer omdømme for Østfold.

Fylkeskommunen må bruke egen innkjøps-
makt til næringsutvikling, verdiskapning og 
leverandørutvikling.  Arbeiderpartiet vil også 
øke attraktiviteten for tilflytting, besøk og 
etablering i Østfold.

Østfold Arbeiderparti vil bidra til: 
• En offensiv satsing på samarbeid i 

bransjer der Østfold er sterke for eks-
empel innen næringsmiddelindustri, 
skogbasert industri og innen bygg- og 
anlegg

• En overgang til fornybar og bærekraftig 
utvikling i norsk økonomi gjennom bio-
basert næringsutvikling og en økt sats-
ing på jord- og skogbaserte næringer

• At Østfold blir en motor i arbeidet med 

fornybar energi og smarte energiløs-
ninger

• En økt videreforedling av råvarer og 
sikre at Østfold blir Norges sterkeste 
fylke på mat og drikke, herunder også 
økologisk produksjon

• Etablere et program for kommersiali-
sering av småskala matproduksjon

• Utvikling av kulturnæringer og løfte 
Østfold som reiselivsmål

• Næringsutvikling gjennom 
leverandørutvikling og anbud og 
tilrettelegging for nye næringer gjen-
nom å etterspørre nye produkter og ny 
teknologi

• Økt tilgang på statlige virkemidler for 
verdiskapning, inkludert flere nettverk-
sprosjekter finansiert av Innovasjon 
Norge (Arena og NCE) og flere indus-
tri- og næringsinkubatorer med støtte 
fra Siva

• Flere EU- og INTERREG midler til 
Østfold

• Økt satsing på forskning, innovasjon 
og utvikling samt sikre at næringslivet 
får tilgang på flere eksterne midler til 
prosjekter og forskning

• En videreutvikling og styrking av 
teknologifond for grønn næringsut-
vikling og innovasjon

• Etablere en egen komité for næring-
sutvikling og økt verdiskapning i fylkes-
kommunen

Flere arbeidsplasser og økt verdiskapning



6

Situasjonen i det norske ar-
beidsmarkedet er bekymrings-
full når det gjelder arbeids-
markedskriminalitet, sosial 
dumping og svart økonomi. 
Dette er med på å undergrave 
de fellesskapsverdier vårt sam-
funn er bygget på. Useriøse 
aktører fortrenger de seriøse i 
markedet, noe som også fører 
til manglende fagopplæring 
og inntak av lærlinger i en 
rekke bransjer.  Det er viktig 
at også det offentlige Øst-
fold går foran i arbeidet for å 
bekjempe sosial dumping og 
sikre et seriøst arbeidsliv med 
likeverdige konkurransevilkår.  
Arbeiderpartiet vil jobbe for at 
Østfold blir et foregangsfylke i 

kampen mot sosial dumping, 
arbeidslivskriminalitet og svart 
økonomi.  Vi vil også bidra til at 
kommunene i Østfold blir mer 
bevisste på og gjennomfører 
tiltak mot sosial dumping.  

Østfold Arbeiderparti vil:
• Forsterke fylkeskommu-

nens anbuds- og innkjøp-
sregelverk i samarbeid 
med partene i arbeidslivet

• Stille krav om antall lær-
linger ved utlysning av 
anbud

• Utarbeide krav og regler 
for å motvirke arbeids-
markedskriminalitet, sosial 
dumping og svart økonomi 

i alle innkjøp, kontrakter 
og samarbeid som fylkes-
kommunen deltar i og kan 
påvirke

• Ta initiativ til holdningss-
kapende arbeid og aktiv-
iteter som fremmer dette 
også i andre kommuner, 
bedrifter, og virksomheter i 
Østfold

• Begrense bruken av under-
leverandører ved anbud

• I alle anbud skal det 
gjøres klart at det bare er 
leverandører/entreprenører 
som lønner sine ansatte i 
samsvar med tariff som vil 
komme i betraktning

Østfold som foregangsfylke
for et seriøst arbeidsliv
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Fylkeskommunen er en stor 
arbeidsgiver i Østfold og de 
ansatte er fylkeskommunens 
viktigste ressurs. For å ivareta 
denne ressursen vil Arbeider-
partiet føre en bevisst, ans-
varlig og utviklende arbeids-
giverpolitikk.

Østfold Arbeiderparti vil:
• Bekjempe deltidsproblema-

tikk og skape heltidsjobber

• Gå i mot forslag om pri-
vatisering og konkurran-
seutsetting

• Jobbe for å skape mer 
inkluderende arbeidsplass-
er

• Bidra til god tilrettelegging 
for HMS arbeidet, kom-
petanseutvikling og et godt 
IA arbeid

• Ta samfunnsansvar gjen-
nom å ta inn flere lærlinger 
på fylkeskommunale ar-
beidsplasser

Fylkeskommunen som arbeidsgiver
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Østfold er et samferdselsfylke 
og samferdsel er et sen-
tralt virkemiddel for å utvikle 
fylket.  Både næringslivet 
og arbeidslivet er avhengig 
av et samferdselstilbud som 
fungerer. Arbeiderpartiet vil 
jobbe for et fremtidsrettet og 
bærekraftig samferdselstilbud 
over hele fylket. For å binde 
Østfold sterkere sammen er 
det helt avgjørende med gode 
tverrforbindelser. I byene må 
fremdriften til bypakkene frem-
skyndes og prioriteres høyt. 
Forbedring og godt vedlikehold 
av veinettet har høy prioritet. 
Arbeiderpartiet vil styrke kollek-
tivtilbudet og vil også bruke en 
betydelig andel av veimidlene 
til å bedre framkommeligheten 
for kollektivtrafikken, samt 
legge bedre til rette for gående 
og syklende. 

Østfold Arbeiderparti vil:
• Sikre framføring av dob-

beltspor fra Oslo til Gøte-
borg med forbindelse til 
Europa raskest mulig

• Øke kapasiteten langs 
Østre og vestre linje og 
sikre planfri påkobling sør 
for Ski stasjon

• Sikre ferdigstillelse av E-18 
så raskt som mulig

• Øke kollektivbruken og 
sikre gode bussforbindelser 
og økt fremkommelighet for 

buss i hele fylket. Jobbe for 
at flere byer i østfold får ta 
del i bedre bymiljøavtaler

• Sikre bedre trafikksikkerhet 
gjennom blant annet økt 
satsing på gang- og syk-
kelstier

• Bidra til rask gjennomføring 
av bypakkene og bedre 
tverrforbindelser i Østfold

• Få mer gods over på kjøl 
og bane

• Arbeide for en fergefri 
forbindelse over Oslofjor-
den

• Jobbe for å sikre Moss 
Lufthavn Rygge gode 
rammevilkår samt arbeide 

for innenlandske ruter 
og ruter som støtter opp 
under næringslivets behov 
i Østfold

• Gjennomføre forsøk med 
gratis buss for å utnytte 
kollektivkapasiteten i Øst-
fold

• Bidra til gode overganger 
også mellom ferje og buss

• Utvikle et god FLEXX tilbud 
der det er formålstjenlig og 
etablere et tilbud om Metro-
buss i Moss

• Sikre bedre koordinering 
mellom rutetilbud i fylket

• Jobbe for bedre kollek-
tivtransport mot Oslo

Økt kollektivandel og
et godt samferdselstilbud
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Utslippene av klimagasser 
har økt i Østfold, særlig innen 
transportsektoren. Norge har 
forpliktet seg til å bli karbon-
nøytralt innen 2030. 50 prosent 
av utslippsreduksjonene skal 
tas lokalt i henhold til prinsip-
pene i de nasjonale vedtakene. 
I følge miljøstiftelsen Zero er 
kommunene og fylkeskom-
munene den viktigste klima-
aktøren i Norge. Hele 30 
prosent av det innenlandske 
utslippskuttet kan og må tas i 
kommunene. Arbeiderpartiet 
vil bruke fylkeskommunen 
aktivt for å få ned utslipp av 
klimagasser i Østfold. Som en 
motor i arbeidet med fornybare 
energiløsninger vil Arbeider-
partiet bidra til at Østfold blir et 
foregangsfylke innen klima og 
miljø.   

Østfold Arbeiderparti vil:
• Bidra til fremtidsrettet byg-

gindustri med fokus på 
blant annet massivt tre, 
pluss- og passivhus

• Bruke fylkeskommunens 
innkjøpsmakt til å nå viktige 
samfunnsmål heriblant en 
økt innsats for bedre klima 
og miljø. Dette gir umid-
delbar effekt. Eksempler på 
dette er satsing på bio-
gassbusser og bygg i tre

• Det er et mål at alle busser 
i Østfold kollektivtransports 
tjeneste på sikt skal være 
utslippsfrie

• Samarbeide tettere med 
kommunene for å nå kli-
mamål

• Samarbeide med partene i 
arbeidslivet om klimatiltak 
på arbeidsplassen

• Styrke og videreutvikle fyl-
keskommunens klimafond

• Bevare dyrka mark og 
være en pådriver for et 
aktivt arealregnskap

• Utvikle «Smarte byer» og 
satse på grønn byutvikling

• Bidra til god ladeinfrastruk-
tur for alternativt drivstoff 
over hele fylket

• Bidra til god vannforvalt-
ning og rene vassdrag i 
Østfold

• Jobbe for at egne bygg blir 
mest mulig klimanøytrale

Klima og miljø: Halvering av utslipp innen 2030 
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Østfold er en pioner når det 
gjelder folkehelsearbeid her i 
landet og er fremdeles langt 
fremme på dette området. Vår 
største utfordring innen om-
rådet folkehelse i Østfold er 
sosial ulikhet i helse. Et lavt 
utdanningsnivå og landets 
høyeste arbeidsledighet 
skaper også utfordringer når 
det gjelder helse. Siste be-
folkningsundersøkelse viste at 
73,4 % av de som er i arbeid 
i Østfold er fornøyd med egen 
helse, mens blant de som var 
utenfor arbeidslivet var tallet 
36,1 %. Undersøkelsen viste 
manglende forventninger om 
fremtiden og at spesielt har 
jenter store utfordringer når det 
gjelder psykisk helse. Arbeider-
partiet mener det er viktig å ha 
en helhetlig helsepolitikk der 
forebygging og en god sam-
funnsutvikling er avgjørende 
verktøy for å sikre god helse. 

Østfold Arbeiderparti vil:
• Ivareta arbeidet mot sosial 

ulikhet i helse på alle poli-
tikkområder

• Utvikle og styrke samar-
beidsprosjekter som helse-
fremmende barnehager og 
skoler. Og tilrettelegge for 
økt fysisk aktivitet på de 
videregående skolene

• Bidra til årlige midler til 
folkehelseprosjekter i kom-
munene

• Gjennomføre ny folkehel-
seundersøkelse i perioden

• Satse på god tannhelse 
som en viktig investering i 
folkehelse

• Videreføre ordninger med 
frokost- og frukt/grønt på 
de videregående skolene

Helse i alt
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Et felles kulturløft og felles kul-
turopplevelser viktig for å bygge 
Østfold sammen. Østfold fylkes-
kommune har over lang tid hatt en 
bred og variert satsing på kultur 
over hele fylket og det ønsker Ar-
beiderpartiet å fortsette med. Kul-
tur er viktig i seg selv, men også 
for å øke Østfolds attraktivitet og 
bidra til satsinger på reiseliv og 
næringsutvikling.

Østfold Arbeiderparti vil:
• Drive en aktiv kulturpolitikk 

som stimulerer til lokal ak-
tivitet og kulturopplevelser 
over hele fylket

• Sikre og videreutvikle 
fylkesdekkende tilbud som 
Opera Østfold, Punkt Ø, 
Det Norske Blåseensem-
ble, Østfold scenekunst, 
og Østfold kunstnersenter.  
Sikre videre driftsstøtte til 
Askim kulturhus

• Sikre god og stabil drift 
for knutepunktsinstitus-
joner som Punkt Ø, Østfold 
Scenekunst, Opera Østfold 
og Det Norske Blåseen-
semble

• Jobbe for å få økt den 
statlige støtten til Opera 
Østfold til 70 prosent, og 
øke støtten til Scenekunst 
Østfold. Vi vil arbeide for 
å videreføre og øke statlig 
støtte til litteraturhuset i 
Fredrikstad

• Støtte frivilligheten, lokale 
lag og foreninger. Lage en 
frivillighetsmelding

• Støtten til lokale kultur-
produksjoner er mer enn 
doblet de siste årene og 
bør styrkes ytterligere. Til-
skuddet utløser mye lokal 
aktivitet og gir god drahjelp 
til mange ulike oppsettinger

• Arbeide for å få flere festi-
valer inn i statlige ordninger

• Sikre fortsatt driftsmidler 
til paraplyorganisasjonene 
ØBUR, Østfold Musik-
krådet og Østfold Idrett-
skrets. Disse er viktige 
samarbeidspartnere og 
er avgjørende for å styrke 
aktiviteter for barn og unge

• Arbeide for å få midler fra 
den statlige potten for nas-
jonale kulturbygg

• Bidra til å etablere flere 
regionale og nasjonale 
idrettsanlegg i Østfold samt 
bidra til flere funksjonelle 
øvingslokaler for musikk

• Sikre gode arbeidsvilkår 
for Hydrogenfabrikken og 
Inspiria Science Center

• Videreføre kulturkortet 
KODE

Kultur for alle
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