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Hei, du fra Akershus!

Foto: © Johannes Dalen Giske

14. september er det kommune- og fylkestingsvalg. Da kan du være med å forme framtidas 
Akershus.

Arbeiderpartiet er opptatt av at fylket vårt skal henge sammen. Buss, tog og ferge må gå dit 
du skal, når du trenger det. Hullene i veien skal tettes. Buss og bane må bli et effektivt og 
behagelig alternativ til bilen. For å få køene ned, forurense mindre og fordi vi alle har ting vi 
skal rekke. 

Alle elever i videregående skole i Akershus skal ses, høres og få sine muligheter til å lykkes. 
Skal vi klare det, må vi sørge for at det finnes nok læreplasser. Vi må ha en skolehelsetjeneste 
som kan hjelpe de elevene som trenger det, og vi må ha politisk vilje og evne til å sette inn 
tiltak ved de skolene som trenger det. For Arbeiderpartiet er det viktig at det ikke blir et A-lag 
og et B-lag i utdanning, men at alle får muligheter, enten du går på yrkesfag, studiespesial-
iserende, er skoletrøtt eller trives godt. 

Arbeiderpartiet tror at vi løser de store oppgavene best i felleskap. Vi vil at det skal bli enklere 
å komme seg fram, og vi vil gjøre skolen i Akershus enda bedre. 14. september kan du hjelpe 
oss med det. Bruk stemmeretten!

Tonje Brenna,
Fylkesordførerkandidat
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Akershus -
grønt, smart og attraktivt

Klimaendringene er vår tids største utfordring. Felles- 
skapet må stå sammen for å sikre våre viktigste velferds-
goder: ren luft, rent vann og en natur i balanse. Akershus  
Arbeiderparti vil sikre en bærekraftig utvikling ved å  
kombinere vekst og næringsutvikling med reduserte  
utslipp av klimagasser og redusert forurensing. Vi vil 
ivareta de lokale naturområdene, markagrensa og grønne 
lunger i lokalsamfunnene.

Akershus er et godt fylke å bo i, og stadig flere flytter 
hit. Det er vi glade for. Samtidig utfordrer det oss. Vi må  
fortsatt sørge for utdanning til alle, utvikle grønne, smarte 
og attraktive byer og tettsteder der det er godt å leve, 
sørge for trygge arbeidsplasser og tilby gode transport- 
løsninger for hele fylket. Arbeiderpartiet ønsker at de 
som bor i Akershus, skal kunne oppleve et rikt mangfold 
med variert kulturliv og et mylder av arrangementer og  
opplevelsestilbud.

Arbeiderpartiet vil ivareta stedsmangfoldet i Akershus. 
Det er viktig at eksisterende tettsteder får utvikle seg 
til gode steder å bo og arbeide i. I årene fremover vil 
det være viktig å utvikle Lillestrøm, Jessheim, Ski, Ås,  
Asker og Sandvika til regionale byer med et sterkt og godt 
kunnskapsbasert næringsliv. Arbeiderpartiet vil legge til 
rette for et mangfoldig og nyskapende næringsliv i disse 
områdene.

Vi vil sikre at hovedflyplassen på Gardermoen skal kunne 
utvikles. Flyplassen skal være ledende i Europa på miljø,  
være best på sikkerhet og service og være en positiv 
bidragsyter til regional utvikling.

Det viktigste vi har, er helsa vår. Akershus er et fylke der 
det er godt å leve, men der det er geografiske utfordringer 
når det gjelder folkehelse. Arbeiderpartiet ønsker å bedre 
folkehelsen blant annet ved å tilrettelegge for fysisk  
aktivitet. Vi vil bidra til at folk får gode naturopplevelser 
gjennom et levende friluftsliv, sterke idrettsmiljøer i hele 
fylket og et blomstrende kulturliv.

Arbeiderpartiet har som mål å doble sykkeltrafikken i 
fylket. Derfor vil vi bygge et sammenhengende gang- og 
sykkelveinett i hele Akershus. Dette er først og fremst et 
spørsmål om god framkommelighet, men det er også et 
tiltak som sikrer trygg skolevei og god folkehelse, og som 
er veldig positivt for klima og miljø.

Kunnskap er bærebjelken i samfunnet vårt. Vi vil job-
be tett sammen med kunnskapsmiljøene på Ås, Kjeller 
og næringslivet i fylket vårt for å være med og skape  
morgendagens arbeidsplasser. I Akershus skal alle kunne 
lykkes. Derfor er en god, offentlig finansiert utdanning til 
alle viktig for Arbeiderpartiet. Sammen skal vi sørge for at 
barn og unge skal være godt forberedt på framtida.

Akershus Arbeiderparti vil:

• sikre deltakelse og involvering av lokalbefolkningen 
i arbeidet med kommunereform og regionalutvikling.

Foto: © Akershus Energi AS
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Arbeiderpartiet vil arbeide for et trygt samfunn med gode 
velferdsordninger for alle. Som innbygger skal du være 
trygg på at du får hjelp når du trenger det.

For at vi skal holde oss sunne og friske, må vi tenke helse 
og trivsel i alt vi gjør. Folkehelsearbeid er samfunnets 
samlede innsats for å fremme helse og skape trivsel,  
redusere risiko for sykdom og skade og beskytte mot 
ytre helsetrusler. Helsen påvirker trivselen til den enkelte, 
og god helse gir store sosiale og samfunnsøkonomiske 
gevinster.

Psykiske lidelser og ensomhet er et økende problem i  
befolkningen generelt. I fylkeskommunen er det særlig 
oppmerksomhet om ungdom. Men vi vil også jobbe  
sammen med kommunene og helseforetakene for å  
sikre hele befolkningen en bedre psykisk helse. Det 
å fange opp problemer så tidlig som mulig er viktig –  
derfor vil Arbeiderpartiet satse på skolehelsetjenesten i  
videregående skole og sikre at tjenesten har god kontakt 
med kommunene.

Tennene er en del av kroppen, og tannproblemer kan 
medføre vesentlige helseplager. Tannhelsen er preget  
av sosiale ulikheter, blant annet har utdannings- og 
inntektsnivå noe å si for hvor god tannhelse den enkelte 
har. Vårt fylke er preget av geografiske forskjeller når det 
gjelder risiko for hull i tennene hos barn og ungdom.

Helse og trivsel – folkehelse
Akershus Arbeiderparti vil:

• gjennomføre en bred satsing på folkehelse og fysisk 
aktivitet i samarbeid med kommunene, idretten og de 
frivillige organisasjonene

• at Akershus fylkeskommune skal satse på og videre-
utvikle skolehelsetjenesten i videregående skole med 
særlig oppmerksomhet på psykisk helse. Vi vil sikre 
alle elever god tilgang på helsesøstertjenesten

• sette av penger i et folkehelsefond til støtte for konkrete  
tiltak for bedre helse og trivsel, som kommunene og 
frivillige organisasjoner kan søke prosjektmidler fra

• at folkehelsearbeidet skal inngå i alle typer planarbeid
• at alle fylkeskommunale lokaler skal være universelt 

utformet
• øke aldersgrensen for gratis alminnelig tann- 

behandling i fylkeskommunal regi fra 20 til 25 år
• jobbe aktivt for å utjevne geografiske forskjeller i  

tannhelse i fylket
• ta initiativ til at flere eldre, uføre i institusjon,  

hjemmeboende med bistand fra hjemmesykepleien  
og personer som er rusavhengige, benytter det  
gratis fylkeskommunale tannbehandlingstilbudet

• styrke tannhelsetjenestens forebyggende arbeid
• evaluere og tilpasse refusjonsreglene for tannhelse- 

tilbudet, blant annet for tannregulering

SETT INN BILDE AV HELSE OG TRIVSEL HER

Foto: © Fred Larsen
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Effektiv, punktlig og klimavennlig transport
Gode veier og velfungerende kollektivtransport er  
avgjørende for innbyggerne i fylket vårt og for miljøet. 
Akershus har stor gjennomgangstrafikk og er Norges 
største pendlerfylke. Akershus er også det fylket hvor det 
kjøres mest bil per innbygger. Det må endres hvis vi skal 
løse transport- og klimautfordringene. Arbeiderpartiet  
er villig til å se på mange ulike tiltak for å løse de store  
utfordringene vi står overfor når det gjelder både  
transport og klima.

Utbygging av bosteder, arbeidsplasser, skoler og  
næringsliv må skje i nærheten av kollektivknutepunkter. 
Det er best for miljøet og innbyggerne. Vi vil tilrettelegge 
for at innbyggerne i større grad skal kunne gå, sykle eller 
bruke kollektivtransport til og fra daglige gjøremål.

Buss, bane, båt og tog er alle viktige kollektivtransport-
midler i Akershus. Attraktiv kollektivtransport må være 
rask, rimelig, behagelig, presis og tilgjengelig for de  
reisende. Kollektivtilbudet i Akershus må bli universelt  
utformet og være et godt tilbud for alle.

Arbeiderpartiet ønsker å gi et kollektivtilbud til alle, også 
dem som bor i utkantstrøk. Derfor ønsker vi å få utredet 
en ordning med bestillingstransport etter fastsatte ruter.

Å gi ungdom gode kollektivløsninger skaper gode vaner for 
livet. Derfor ønsker Arbeiderpartiet gode kollektivrabatter  
for ungdom, studenter, lærekandidater og lærlinger. 
Månedskort for disse gruppene bør koste det samme 
uansett hvor i Oslo og Akershus man bor. Aldersgrensen 
for barnebillett bør heves til 18 år.

Det er viktig å ha langsiktige perspektiver når vi skal utvikle 
kollektivtransporten i fylket. Mange prosjekter tar lang tid 
å gjennomføre. Arbeiderpartiet mener det på sikt må ut-
vikles flere nye baneløsninger i Oslo og Akershus – en 
forlengelse av Kolsåsbanen til Rykkinn og Bærumsverk 
er et eksempel. Arbeiderpartiet vil også at muligheten for 
å øke persontransport med båt i Indre Oslofjord utredes.

Arbeiderpartiet vil etablere et sammenhengende gang- og 
sykkelveinett i Akershus, med sykkel- ekspressveier sen-
tralt i fylket. De siste åtte årene har tempoet i utbyggingene  
av sykkelvei vært altfor lav. Dette vil Arbeiderpartiet gjøre 
noe med. Særlig er det viktig å lage gode og trygge sykkel- 
veiløsninger langs skoleveiene. Arbeiderpartiet vil også 
etablere gratis sykkelparkeringer ved alle stasjoner og 
kollektivknutepunkt.
 

Foto over: © Johannes Dalen Giske. Til høyre: Kjetil Ree CC BY-SA 3.0
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Akershus Arbeiderparti vil:

• jobbe for at Romeriksbanen, via Ahus til Lillestrøm/
Kjeller og Fornebubanen realiseres så raskt som 
mulig

• jobbe for ny E18 gjennom Asker og Bærum med gode 
kollektivløsninger

• jobbe for at Rv 22 Glommakryssing realiseres i tråd 
med intensjonene i Nasjonal transportplan

• utvikle Gardermoen som hovedflyplass
• jobbe for at Follobanen bygges raskest mulig, med en 

planfri påkobling til østre linje.
• jobbe for dobbeltspor på Gjøvikbanen, Kongsvinger-

banen og Hovedbanen
• jobbe for ny E18 fra Østfolds grense til Vinterbro
• ha god utnyttelse av Østfoldbanen, med støy- 

dempende tiltak ved bebodde områder
• gi ungdom, lærekandidater, lærlinger og studenter 

bedre kollektivrabatt med lik pris for hele Oslo og  
Akershus

• at aldersgrensen for barnebilletter heves til 18 år
• etablere et sammenhengende gang- og sykkel-

veinett i Akershus, øke tempoet på utbyggingen  
gang- og sykkelveier, samt etablere sykkel- 
ekspressveier sentralt i fylket

• etablere gode, sikre og gratis sykkelparkeringsplass-
er ved alle stasjoner og kollektivknutepunkter

• legge til rette for at flere barn skal kunne sykle og gå 
til skolen, ved å jobbe aktivt med trygge skoleveier

• jobbe for bedre kollektivtilbud i utkantstrøk

• arbeide for en felles reisegaranti for all kollektivtrafikk 
i Akershus og Oslo

• arbeide for at kollektivholdeplasser blir universelt  
utformet

• bygge sammenhengende kollektivfelt langs hoved-
veiene til og fra Oslo

• legge til rette for enklere av- og påstigning for  
ekspressbussene og langdistanserutene i tilknytning 
til hovedmotorveien

• øke antall innfartsparkeringsplasser
• prioritere kollektivtilbud til og fra fritidsaktiviteter i 

kommunene
• arbeide for bedre tversgående kollektivforbindelser
• redusere prisen på ungdomskortet og studentkort til 

250 kroner
• arbeide for bedre samarbeid mellom NSB, Ruter AS 

og andre tilgrensende fylkeskommunale transport- 
selskaper

• beholde fritak for elbiler og hydrogenbiler i bomringen
• etablere flere ladestasjoner for elbiler og flere fylle- 

stasjoner for hydrogenbiler
• fortsette satsingen på å utvikle hydrogen som  

energikilde
• jobbe for å redusere antallet soner i Follo og Romerike  

fra 4 til 2 soner
• at berørte kommuner må delta aktivt i prosessen i  

regionale transport- og planarbeider
• utnytte Oslofjordens potensiale som transportåre 

gjennom flere ferge- og hurtigbåtruter
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Kunnskap og kompetanse
Kunnskap, kompetanse og utdanning er blant de viktigste 
virkemidlene for sosial og økonomisk utjevning i samfunnet,  
og det er nødvendig for å kunne fungere godt i samfunnet.  
Derfor er lik rett til utdanning et bærende prinsipp for  
Arbeiderpartiet. Vi har høye ambisjoner for den offentlige 
skolen.

En av styrkene ved den norske fellesskolen er at  
mennesker med forskjellig bakgrunn møtes og går 
på samme skole. For å sikre dette vil Arbeiderpartiet  
bevare dagens skolestruktur, der de fleste videregående  
skolene dekker både yrkesfag og studiespesialiserende  
fag. Elevers reisevei må vektlegges når opplærings- 
tilbudet i regionene fastsettes. Arbeiderpartiet mener  
opptak til videregående skole skal baseres på en  
kombinasjon av karakterer og bosted. Det er viktig at 
elever får mulighet til å ta videregående opplæring på 
skole nært der de bor, hvis de ønsker det. Derfor må det 
være et bredt opplæringstilbud i alle regioner i Akershus.

Arbeiderpartiet skal være den fremste forkjemperen for 
yrkesfagene, både når det gjelder å styrke opplæringen, 
og når det gjelder å sikre læreplasser. Vi vil bidra til å 
heve utdanningenes status. Innenfor mange bransjer 
er det et stort behov for faglært arbeidskraft. Samtidig  
faller søkertallene til yrkesfag. Arbeiderpartiet er opptatt 
av at kapasiteten på utdanninger må økes der det er størst 
behov for arbeidskraft, slik at ungdom ikke utdanner seg 
til arbeidsledighet. Det er også viktig å legge til rette for 
at faglærte kan bruke fagutdanningen som grunnlag for 
videre studier. Vi vil derfor gjøre forsøk med komprimert 
yrkesfaglig påbygg.

Næringslivet og arbeidsmarkedet har et stadig behov 
for nye fagarbeidere. Som skoleeier og tilrettelegger for 
næringsutvikling må Akershus fylkeskommune ta sin del 
av ansvaret.
 

Utdanningstilbudet i videregående skole må ta hensyn 
til arbeidslivets behov. Arbeiderpartiet vil sørge for at  
rådgivningstjenestene i fylket blir bedre i stand til å gi råd 
som fører elevene til en utdanning med jobbmuligheter. 
En bedre skole krever flere lærere og sterkere fagmiljøer. 
Arbeiderpartiet vil sikre at lærere får tilbud om etter- og 
videreutdanning.

Frafallet på videregående utdanning er stort, også i  
Akershus. Yrkesfagene har det høyeste frafallet. For å  
redusere frafallet på yrkesfagene må undervisnin-
gen gjøres mer yrkesrettet, oppfølgingen bli tettere,  
rådgivningen bli bedre og læreplasser sikres, slik at  
elevene har mulighet til og motivasjon for å fullføre.

Den store befolkningsveksten i Akershus vil føre til et 
behov for flere elevplasser, lærere, utstyr og bygninger. 
Flere nye videregående skoler må bygges, og analyser 
av behov er viktig for å avgjøre beliggenhet.

Arbeiderpartiet vil øke antallet læreplasser i det offent-
lige. I tillegg vil Arbeiderpartiet gjennom fylkeskommunen  
jobbe for at kommunene i Akershus øker sine måltall for  
antall lærekandidater og lærlinger til 3 per 1000  
innbyggere.

Det offentlige og fylkeskommunen har store anskaffelses- 
kontrakter for varer, tjenester og bygg. Arbeiderpartiet vil 
jobbe for at det stilles krav om at leverandører, under- 
leverandører og tilbydere som inngår kontrakter med  
fylkeskommunen, må være godkjente og aktive 
lærebedrifter.

Mobbing i skolen er et alvorlig problem. For  
Arbeiderpartiet er det viktig å ansvarliggjøre skolen og  
voksenpersoner, og å styrke elevenes og foreldrenes 
kunnskap om regelverk og klageadgang. Det er den  
enkelte skole som har ansvaret for å identifisere og løse hvert  
enkelt tilfelle av mobbing, og de må gjøre det gjennom å 
samordne nødvendige fagressurser. Vi vil vurdere å innføre  
sanksjoner mot skoler som ikke løser mobbesaker.

Arbeiderpartiet vil ha tettere 
oppfølging av hver enkelt elev, 
gjennom blant annet  
ringetjeneste og leksehjelp

Arbeiderpartiet skal være 
den fremste forkjemperen 
for yrkesfagene.
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Akershus Arbeiderparti vil:

• dimensjonere videregående opplæring på en måte 
som sikrer samfunnets behov og den enkelte elevs 
framtidige muligheter i arbeidslivet

• bevare dagens skolestruktur, der de fleste  
videregående skoler skal dekke både yrkesfag og 
studiespesialiserende fag

• gi faglig sterke elever tilbud om å ta fag på høyere 
nivå

• styrke samarbeidet mellom kommunene og  
fylkeskommunen i arbeidet med å følge opp elever 
for å redusere frafallet

• ha tettere oppfølging av hver enkelt elev gjennom 
blant annet ringetjeneste og leksehjelp

• at det må jobbes for et bedre samarbeide allerede fra 
barneskolen, med videregående skoler

• øke antall rådgivere og styrke deres kompetanse 
gjennom å tilby mer hospitering iarbeidslivet og bedre 
tilgang på etter- og videreutdanning

• la fylkeskommunen overta helsesøsterordningen i 
den videregående skolen og utvide tilbudet

• øke lærertettheten for å sikre nok tid til den enkelte 
elev

• satse på elevdemokratiet gjennom å utvide  
ordningen med elev- og lærlingombud

• innføre noe økonomiundervisning for alle elever i  
videregående skole

• satse på skolebibliotekene og skolebibliotekarer
• fjerne unødvendige fylkeskommunale krav om  

rapportering, tilsyn og testing for å gi lærerne mer tid 
til å være lærere

• utvikle nye studietilbud i videregående opplæring 
for elever som vil fordype seg i realfag/språk/ 
samfunnsfag, etter YKS-modellen med 4-årige og 
vanlige 3-årige løp

• gjøre dagens ordning med gjennomføring av videre- 
gående opplæring mer fleksibelt

• styrke tilbudet for voksenopplæring
• sørge for bedre samarbeid mellom skolen og arbeids- 

livet med sikte på å gi flere elever mulighet til  
hospitering og praksis

• jobbe for at skolekantinene ved de videregående  
skolene tilbyr sunn, god og rimelig mat

• bekjempe mobbing gjennom å ansvarliggjøre  
skolene, og ved å styrke kunnskap om regelverk 
og klageadgang. Vi vil vurdere sanksjoner mot  
skoler som ikke løser mobbesaker

• ha et forpliktende samarbeid med arbeidslivet og  
arbeidslivets parter om en bred analyse av arbeids- 
livets behov for å øke antallet lære og praksisplasser

• at yrkesopplæringsnemndene må inn i rådgivnings- 
tjenesten i ungdomsskolen

• øke antall læreplasser i fylkeskommunen
• prioritere godkjente og aktive lærebedrifter i anbuds- 

konkurranser
• innføre bruk av anonyme lærlingsøknader
• gjøre undervisningen på yrkesfag mer yrkesrettet
• jobbe for å redusere frafall på yrkesfag blant elever 

med minoritetsspråklig bakgrunn

Foto: © Colourbox.com



12

Landbruk og skogbruk

Norsk selvforsyning med mat og bærekraftig matproduks-
jon i et lokalt og globalt perspektiv er viktig for Arbeider-
partiet. Vi ønsker at selvforsyningsgraden på landbruk-
sprodukter skal øke framover. Vi ser Norges miljø- og 
biovitenskaplige universitet på Ås, som en viktig arena for 
dette arbeidet.

Akershus fylke er et av landets viktigste matkamre. Fylket 
har landets største landbruksareal. Derfor vil Arbeider- 
partiet arbeide for at fylkestinget lager en strategi for 
hvordan erstatningsjord og urbant landbruk kan tas i bruk 
der jord til matproduksjon uansett må bygges ned.

Skogbruksnæringen og treindustrien er og har vært vik-
tige næringer i Akershus. Store deler av fylket er dekket 
av skog – en fornybar ressurs som vi også i framtida 
må utvikle og foredle. Arbeiderpartiet mener skogbruks- 
næringen og treindustrien må sees som en sammen- 
hengende verdikjede, og vi vil jobbe for å bedre  
næringens vilkår i Akershus. Dette vil vi blant annet gjøre 
gjennom å sikre at fylkesveinettet er tilpasset en effektiv  
tømmertransport, og gjennom å fremme økt bruk av 
fornybare bygningsmaterialer i offentlige bygg.

Akershus Arbeiderparti vil:

• utarbeide en strategi for erstatningsjord der jord til 
matproduksjon må bygges ned

• styrke landbruksfagene i videregående skole og  
fagutdanningen.

• øke bevisstheten rundt arbeid i landbruket slik at det 
får bedre status

• at fylkeskommunens støtteordninger til forskning og 
innovasjon må åpnes for landbruket

• at videre utbygging i fylket skjer i eksisterende byer 
og tettsteder framfor at landbruksområder, natur- og 
kulturlandskap bygges ned

• sikre et fylkesveinett som er tilpasset effektiv  
tømmertransport

• fremme økt bruk av fornybare bygningsmaterialer i  
offentlige bygg, blant annet ved bruk av klima-
gassregnskap

Foto: Ole Husby CC BY-SA 2.0
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Næringsutvikling og gode arbeidsplasser
Akershus fylke har en variert næringsstruktur. De største 
arbeidsplassene er varehandel og helsesektoren, men 
vi har mange industribedrifter, og anleggsbransjen  
sysselsetter et stort antall personer. Sterk befolkningsvekst 
i årene som kommer, betyr at vi må lykkes med å skape 
mange nye arbeidsplasser.

Arbeidsløsheten i fylket vårt er lav, men prognosene  
peker i feil retning. Akershus Arbeiderparti vil arbeide hardt 
for å legge til rette for at vi ikke får en uheldig utvikling. 

Kunnskap og kompetanse er noe av det bedriftene  
oppgir som viktig for å utvikle seg, og som dermed skaper 
grunnlag for vekst og utvikling. I framtida vil vi ha økt 
behov for faglært arbeidskraft. Samfunnsgevinsten som 
ligger i både det å forsyne næringslivet med den arbeids- 
kraft som det etterspør, og det å redusere frafallet i den  
videregående utdanning, må utnyttes. Vi vil derfor arbeide  
for å forbedre utdanningen i Akershus slik at frafallet kan 
reduseres, og slik at vi kan ivareta bedriftenes behov for 
godt skolert arbeidskraft. For å lykkes må vi samtidig  
styrke lærlingordningen og arbeide målrettet i kampen  
mot sosial dumping. Vi mener også innsatsen for å legge  
forholdene bedre til rette for funksjonshemmede i  
arbeidslivet må intensiveres.

I tillegg til å legge forholdene til rette for dagens bedrift-
er og arbeidsplasser må vi legge forholdene til rette for 
nyskaping på lang sikt. Her spiller fylkets miljøer for  
forskning, innovasjon og næringsutvikling på Kjeller med 
kunnskapsbyen i Lillestrøm, Universitetet for miljø- og  
biovitenskap (UMB) på Ås og miljøet på Fornebu og 
helseforetakene en viktig rolle.

Fylkeskommunen som arbeidsgiver
Arbeiderpartiet mener offentlige virksomheter må gå 
foran som gode eksempler i utøvelsen av arbeidsgiver-
politikken. At mangfoldet gjenspeiles blant de ansatte, 
at de som ønsker å arbeide heltid, får mulighet til det, 
at sykefraværet holdes lavt, og at mennesker har reell 
mulighet til etter- og videreutdanning, er viktig både for 
den enkelte og for arbeidslivet som helhet.

Akershus Arbeiderparti vil:

• at faste ansettelser er hovedregelen i Akershus fylkes- 
kommune

• at fylkeskommunen skal ha en arbeidsgiver- og  
utdanningsstrategi som legger vekt på̊ mangfold i 
forbindelse med rekruttering

• at fylkeskommunens anbudspolitikk skal baseres på̊ 
kontrakter som sikrer faglige rettigheter og hindrer 
sosial dumping

• at Akershus fylkeskommune skal tilby hele stillinger til 
arbeidstakere som ønsker det, der det er mulig

Akershus Arbeiderparti vil:

• videreutvikle samarbeidet mellom alle aktørene i  
samarbeidsalliansen Osloregionen for blant annet 
å markedsføre regionens næringsliv nasjonalt og  
internasjonalt

• bidra til å bedre næringslivets kunnskap om hvordan 
Innovasjon Norge, SIVA, Norges Forskningsråd 
og såkornfondene kan bidra med finansiering og  
rådgivning

• opprettholde Akershus Energi AS som et heleid  
fylkeskommunalt selskap

• at nye næringsområder lokaliseres i tilknytning til  
kollektivknutepunkt

• arbeide for at leverandører, underentreprenører og 
tilbydere som skal engasjeres i offentlige prosjekter, 
skal være godkjente og aktive lærebedrifter

• arbeide for økt forskning innen hydrogen og fornybar 
energi

• at faste ansettelser skal vektlegges ved offentlige  
anskaffelser

• aktivt arbeide for å stryke samarbeidet mellom 
kunnskapsinstitusjoner, offentlig sektor,

• grunnopplæring og næringsliv i fylkets regioner
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Kultur, idrett og frivillighet
Akershus er rik på historie, engasjement, frivillighet,  
utfoldelse, kunst og kultur. Likeledes er idrettsbevegelsen  
i Akershus sterk og robust, til stede over hele fylket hver 
eneste dag året rundt. Men verken kultur eller idrett  
kommer av seg selv. Det er en kombinasjon av frivillig 
dugnadsarbeid og politisk vilje for å legge til rette for at 
folk skal få leve gode liv. Idrett, kultur og frivillighet gir 
voksne, barn og unge fellesskap og styrker livskvaliteten. 

Vi har en unik mulighet til å bidra til et mangfoldig  
samfunn som inkluderer alle – uansett bakgrunn.  
Kultur- og idrettsarenaer er møteplasser på tvers av  
etnisitet, kjønn, legning, funksjonsevne og sosial  
bakgrunn. Arbeiderpartiet vil derfor jobbe for flere gode 
kultur- og idrettsarenaer i fylket.

Frivillighet er byggesteinen i fylket vårt, og gjennom  
aktivt frivillig arbeid etableres viktige nettverk og øker vår 
tillit til hverandre. Frivillighet hindrer fraflytting og utvikler  
entreprenørskap og arbeidsplasser.

Idrett er viktig for folkehelsen og bidrar til mangfold i 
samfunnet og inkludering av alle, uansett bakgrunn. God  
integrering dreier seg om å skape flest mulig møte- 
plasser, både innen kultur, idrett og frivillighet, på tvers av  
etnisitet, kjønn, funksjonsevne og sosial bakgrunn.

Akershus ligger blant fylkene med lavest antall idretts- 
anlegg per innbygger. Særlig er det stort behov for  
flerbrukshaller og svømmeanlegg. Arbeiderpartiet vil  
arbeide for at innbyggerne i Akershus får et bedre tilbud 
når det gjelder idrettsanlegg. Gjennom Akershus fylkes- 
kommune vil vi også jobbe for at flere kommuner går 
sammen i interkommunale samarbeid for å realisere flere 
svømmearenaer i fylket. Det er dessuten viktig å opprett- 
holde utbyggingen av aktivitetsarenaer der barn og unge 
kan oppsøke uorganiserte aktiviteter i nærmiljøet.

En gratis folkebibliotektjeneste er viktig for mange  
grupper. Arbeiderpartiet vil støtte opp om og videreutvikle 
de lokale bibliotekene som gratis lokale kunnskaps-,  
opplevelses- og kultursentre gjennom Fylkesbiblioteket. 
Bibliotekene må være tilgjengelige for hele befolkningen, 
særlig for barn og unge.

Akershus Arbeiderparti vil:

• styrke arbeidet til de frivillige barne- og ungdoms- 
organisasjonene

• samarbeide med Akershus Idrettskrets og de  
kommunale idrettsrådene for å øke

• tildelingen av spillemidler til idrettsanlegg i Akershus, 
slik at dekningsgraden bedres

• stimulere til utvikling og gjennomføring av nye  
interkommunale

• svømmeanleggsprosjekter, gjerne med terapi- 
basseng

• øke bevilgningene til kulturformål
• legge til rette for at museenes opplevelsesverdi 

økes gjennom multimedia og dramatisering, og at  
museene benyttes aktivt i skolene våre

• følge opp arbeidet med Pilegrimsleden gjennom  
Akershus

• innføre kulturkort for barn og ungdom opptil 20 år, 
som gir rabatt på kulturopplevelser innen fylket. Vi vil 
jobbe for at dette utvides til et samarbeid med Oslo

• legge til rette for hundeparker i fylket
• legge til rette for økt bruk av kultur og opplevelser 

blant eldre gjennom Den Kulturelle Spaserstokken
• støtte Akershus Teater i arbeidet med å nå ut til en 

større del av befolkningen i Akershus
• at frivillige lag og foreninger skal kunne låne lokaler 

gratis av Akershus fylkeskommune
• ha tett dialog med frivillige organisasjoner og støtte 

forskningsprosjekter som har som mål å synliggjøre 
verdien av frivillig arbeid

• ha frivillighetsmillioner tilgjengelig i budsjettet hvert år
• utarbeide en egen kulturplan for ungdom
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