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Alle skal med  
 
Rømskog  Arbeiderparti vil:  
 

 Fortsatt satse på barn og ungdom, både oppvekstvilkår og skole. 
Barn og unge er viktige for framtida i kommunen vår 
 

 Fortsatt arbeide for tilflytting og befolkningsøkning, gjennom blant 
annet å satse på arbeidsplasser og bedriftsetableringer 
 

 At vi skal kjennes igjen som et parti som tar ansvar, vi skal se på 
hver enkelt sak i en helhet og vi skal belyse konsekvensene av et 
vedtak.  Dette har vi gjort i tidligere perioder, og det skal vi fortsette 
med til innbyggernes beste 

 
Rømskog  Arbeiderparti vil i perioden aktivt jobbe for:  
 
 
 

UNGDOM   

           
 Gi ungdomsrådet mulighet 

til å fremme saker i 
Kommunestyret 

 

 Videreutvikle 
Ungdomsfabrikken som et 
godt tilbud til ungdommen 

 Flere sommerjobber for 
ungdom til vedlikehold også 
for ungdom under 18 år 

 Se også flere punkter for 
barn og ungdom under de 
andre hovedpunktene 

 
 

MILJØ OG KLIMA 

           
 Benytte vedtatt klimaplan 

som grunnlag for å støtte 
opp om miljøtiltak på lokalt 

plan. Et eksempel på dette 
er å bytte ut oljefyr på 
skolen med et miljøvennlig 
alternativ.  
 

 Fortsette utbygging av 
kloakk, Bøen/Kirkerud og 
utvide på Vestsida 
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NÆRINGSLIV, TURISME OG 
ARBEIDSPLASSER 
 

           
 

 Arbeide for å øke 
strømtilførselen til vår 
kommune 

 Arbeide for å etablere et 
nytt industriområde 

 Arbeide for å holde på de 
arbeidsplassene vi har, og 
være støttespiller ved 
utvikling av nye 
arbeidsplasser, spesielt for 
kvinner 
 
 

 Arbeide for å opprette og 
tilrettelegge 
hjemmekontor/studiekontor 
med blant annet  fibernett 

 Videreføre ordningen med 
næringsfond 

 Arbeide for å opprettholde 
og utbedre et godt 
butikktilbud 

 Et seriøst arbeidsliv er helt 
avgjørende for et 
bærekraftig 
velferdssamfunn. 
Arbeiderpartiet vil jobbe for 
at Østfold blir et 
foregangsfylke i kampen for 
et seriøst arbeidsliv mot 
sosial dumping, 
arbeidslivskriminalitet og 
svart økonomi 
 

 

 
LIVSLØPET (Barnehage, skole, 
SFO og eldre)  
   

  
          

 Arbeide for å opprettholde 
og utvikle de gode 
tilbudene som finnes i dag. 
Arbeide for å gjenopprette 
opptak på dagen i 
barnehagen 

 Arbeide for at dekningen av 
trygdeleiligheter, 
sykehjemsplasser og 
omsorgsleiligheter er så 

nær det løpende behovet 
som mulig. 

 Kvaliteten på tjenestene 
skal være så god som 
mulig, ved at vi blant annet 
tilbyr hjemmelaget mat på 
eldresenteret, og fortsette 
med utkjøring til de 
hjemmeboende eldre som 
ønsker det.  

 Arbeide for at prisnivået på 
våre tjenester holdes stabilt 
og ikke økes mer enn 
pålagt fra sentrale 
myndigheter 
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 Rømskog AP vil at drift av 
barnehage og eldreomsorg 
fortsatt skal være 
kommunal og ikke 
privatiseres 
 
 

 Aktivt arbeide for tilflytting 
til kommunen slik at  
barnehage og skole fortsatt 
skal bestå 
 

 

KULTUR    

    
                        

 Lage en kulturminneplan 
som skal følges opp 
fortløpende 

 Vedlikeholde og utvikle det 
gode tilbudet på biblioteket 

 

 Støtte utvikling og 
opprettholding av trim- og 
sportslige aktiviteter for 
hele livsløpet 

 Fortsatt støtte opp om 
frivillige lag og foreninger 
da disse gjør en god jobb 
for befolkningen i Rømskog 

 Utvikle Kørren som en 
viktig kulturarena 
 
 

 

 
SAMFERDSEL OG 
KOMMUNALE EIENDOMMER 

     
 

 Fortsette avsetning til fond 
til forlengelse av gang- og 
sykkelvei 

 Påvirke for å utbedre 
fylkesveiene i kommunen 

 Arbeide for at kommunale 
veier blir godt vedlikeholdt 
 

 Følge opp 
vedlikeholdsplanen over 
kommunale bygninger. 
Dette løses ved f.eks. 
utvidet bruk av arbeid for 
ungdom i skoleferier 

 Fortsette med utbygging av 
veilys etter prioriteringsliste 

 Ny helhetlig plan for 
parkering og grøntanlegg 
ved Kommunehuset 

 

 
SAMARBEID 

 Ta kommunereformen på 
alvor, men har som 
utgangspunkt å bestå som 
egen kommune ved å  

samarbeide med andre 
kommuner  

ØSTFOLD  ENERGI 

 Vi vil fortsatt beholde våre 
aksjer i Østfold Energi 

Foto: Widar Holmedal 



Dette er de fra Rømskog AP som skal jobbe for at Rømskog 
fortsatt skal være en av Norges beste bygder å bo i: 

 
Nils Nilssen  (Ordførerkandidat) 
62 år. Gift, to barn. Jobber i Havass Skog. 
Har vært medlem i kommunestyret i fem perioder, hvorav en periode 
som ordfører og inneværende periode som varaordfører. 
Ønsker at Rømskog skal være et sted der folk trives og får de offentlige 
tjenestetilbud de har krav på. Av interesser kan nevnes skyting, 
lokalhistorie og ellers kultur i de fleste former. Vårt bygdetun Kørren bør 
vi bruke aktivt og vedlikeholde. Var leder av bygdebokkomitéen ved 
utgivelsen av siste bind. Han håper også å bidra til å skape flere 
arbeidsplasser i kommunen. 

 

 
Catrin Nylænde-Haugen  (Varaordførerkandidat) 
42 år og 2 barn. Jobber i Rømskog kommune. 
Har vært medlem i utvalget for oppvekst og omsorg i 2 perioder, en 
periode som kommunens representant for samarbeidsutvalget for 
barnehagen, og en periode i kommunestyret. 
Er engasjert i Rømskogs fremtid og utfordringer, er også opptatt av at 
alle innbyggerne i kommunen skal få være med å bidra til et godt miljø. 

 
 

 
Andreas Lejon 
36 år, gift og har to barn. 
Jobber på Normeka, har fagbrev i maskinfag og er autorisert 
hjelpepleier.   
2 perioder som leder i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.  
Er nestleder i utvalget for Oppvekst og Omsorg i inneværende periode. 
Brenner for oppvekst og omsorg i kommunen.  
Han ønsker dersom det blir kommunesammenslåing at Rømskog 
kommune blir en del av Aurskog-Høland kommune. 

 
 

Turid Dahlum Nilsen 
50 år, gift og tre barn, jobber som idrettslærer og sosialped. rådgiver.  
Politisk aktiv siden tidlig i ungdomsåra og har vært med 3 perioder i 
kommunepolitikken. 2 perioder i kommunestyret og 3 perioder i utvalget 
for oppvekst og omsorg. Etter noen års pause er hun igjen klar for å 
engasjere seg i politikken. 
Er en aktiv og engasjert person som brenner spesielt for skole og gode 
oppvekstsvilkår for barn og unge. 
I tillegg kan nevnes at hun vil kjempe for å opprettholde og utvikle gode 
offentlige tjenestetilbud, og at Rømskog fortsatt skal være ei levende 
bygd hvor tilbud og tjenester skal være tilgjengelige for alle når vi 
trenger dem. 
Rømskog har ei spennende tid foran seg og den har hun lyst til å være 
med å påvirke. 



Roar Høisveen 
63 år, 5 barn og jobber som Fagarbeider. 
Tillitsvalgt i Fellesforbundet, 2 perioder på Fylkestinget, i begge 
periodene medlem av Opplæring, Kultur og Helsekomiteen i Østfold 
Fylke, hvorav 3 år som nestleder. Leder av Fylkesrådet for mennesker 
med nedsatt funksjonsevne i Østfold. Tidligere 2 perioder som 
Varaordfører i Rømskog. 
Hans fanesaker er Likeverd og like muligheter for alle, et inkluderende 
samfunn og gode oppvekstvilkår. 
 
Espen Dammen  
30 år, gift to barn. Jobber som billakkerer. 
Interessert i jakt, fiske og friluftsliv.  
Espen er opptatt av barns oppvekstvilkår med tilgang på variert 
kulturtilbud og innbyggernes tilgang på jakt og fiskemuligheter. 
 
 
 
 
 
Wivian Vikan 
62 år, Jobber i Barnehagen og SFO 
Brenner for Barn og Ungdom 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Atle Gjemble 
36 år, gift og to barn 
Motorsportentusiast med mange jern i ilden. Engasjert i barnevern og 
aktiviseringstilbud for barn og unge. 
Har erfaring fra etablering av egne bedrifter og virksomheter. 
Har også flere års ledelse av idrettslaget og verv i motorsportforbundet 
på CV’en. 
Brenner for Rømskog som egen kommune og næringsutvikling i bygda. 
 
 
Inger Lien 
55 år, jobber som regnskapsfører. 
Inger brenner for Barn, Ungdom og Eldre. 
 
 
 
 
 
 
 



Henning Sletten 
Alder 28 år og jobber som anleggsmaskinfører i Oslo. 
Er interessert i trekkspill og er hobbymekaniker for en lokal rallycrossbil. 
Han ivrer for utvikling av næringslivet og gode ungdomstilbud. 
 
 
 
Magnus Børresen 
20 år og engasjert i trening, fotball og musikk. 
Ønsker å sikre fremtiden til Rømskog ved å opprettholde et så godt 
kommunalt tilbud som mulig. Prioritere skolen er viktig hvis Rømskog 
skal kunne øke innbyggertallet og samtidig bestå på egen hånd. Vi må 
samtidig opprettholde standarden på eldreomsorgen. Frukt og grønt i 
skolen og hjemmebakt brød i eldreomsorgen er eksempler på viktige 
tilbud. Å ha et åpent sinn og en god dialog med nabokommuner er også 
noe som er svært viktig, fordi man må ha et realistisk forhold til en 
potensiell tvangssammenslåing.  
 
 
Aileen Tørnby 
35 år, gift og 3 barn, selvstendig næringsdrivende. 
Ønsker å ta vare på bygda, spesielt med tanke på barn og ungdoms 
oppvekstsvilkår. 

 
 
 
 
 

 

 
  



 

 

 

 
Har du lyst til å bli medlem?  Ta kontakt med: 
 
Leder  Roar Karlsen  481 87810 eller e-post: roark@online.no  
Sekretær  Nils Nilssen 959 80329  eller e-post: nnilsse@online.no  
 
På internett: http://romskog.arbeiderparti.no/   
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