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Kjære velger i Ski 
 
Som ordfører vil jeg jobbe for at Ski blir landets beste 
oppvekstkommune! En god oppvekst legger grunnlaget for et godt 
liv, og for videre muligheter i utdanning og arbeidsliv. Dagens 
unge er framtidas snekkere, lærere, sykepleiere, bussjåfører og 
forskere. Vår jobb er å sørge for at alle barn får realisert sitt 
potensial. Det er bra for den enkelte og bra for samfunnet.  
 
I Ski kommune skal by og land fortsatt gå hand i hand. Vår 
kommune representerer et mangfold av bomiljøer. Siggerud, 
Kråkstad, Skotbu, Langhus og Ski er tettsteder som hver seg har 
unike kvaliteter og ulik karakter som vi fortsatt skal ta vare på når 
kommunen vokser og flere innbyggere kommer til. Ski kommune 
skal være en god kommune for alle! 
 
Jeg håper du vil lese programmet vårt, og at du finner temaer som 
er viktige for deg i din hverdag. Ta gjerne kontakt med oss hvis 
det er noe du vil spørre om eller diskutere. 
 
 
 Godt valg, hilsen 
 
 
 
   Tuva Moflag 
   Ordførerkandidat, Ski Arbeiderparti 
 
 

 

 
Følg Ski Arbeiderparti på Facebook 
 



Innledning 
En god oppvekst legger grunnlaget for et godt liv. Derfor vil Ski 
Arbeiderparti prioritere tiltak for barn og unge i vårt partiprogram. Vi skal 
tilby barnehager og skoler av høy kvalitet slik at barna opplever trivsel, 
mestring og et høyt læringsutbytte. For å sikre alle barn en god 
oppvekst, kreves det økt satsing på forebyggende tiltak. Vi skal sikre at 
de mest utsatte barna blir bedre ivaretatt. En best mulig oppvekst, er en 
oppvekst fri for vold, mobbing og trakassering.   
  
God helse gir god livskvalitet. Alle i Ski skal ha muligheter for en god og 
aktiv alderdom. Ski kommune skal ha et tjenestetilbud av høy kvalitet og 
alle skal få den hjelpen de trenger når de trenger den.   
  
I Ski kommune kan innbyggerne velge bylivet eller livet på landet. Vi må 
bevare og utvikle denne attraktiviteten og variasjonen også når 
kommunen vokser. Ski sentrum skal være vakkert og levende. Vi skal 
skape en by som er sosial, funksjonell og grønn. Nedre Torg skal bli et 
attraktivt byrom. Vi skal sikre god framkommelighet for gående og 
syklende.   
  
Ski Arbeiderparti mener at spørsmålet om kommunesammenslåing må 
gjennom en grundig og bred utredning for å belyse fordeler og ulemper. 
Vi vil at innbyggerne i kommunen får gi si sin mening gjennom 
rådgivende folkeavstemning. Uavhengig av kommunereformen vil Ski 
Arbeiderparti arbeide aktivt for en god dialog og samarbeid med våre 
nabokommuner.  Ski Arbeiderparti vil jobbe for å utvide det økonomiske 
handlingsrommet til kommunen. Eiendomsskatt er nødvendig for å sikre 
kommunens innbyggere sentrale velferdstjenester.  
 
Vi vil øremerke eiendomsskatten til barnehage, skole og helse- og 
velferdstjenester. Ved innføring av eiendomsskatt vil laveste sats legges 
til grunn (2 promille), og vi skal ha en modell med bunnfradrag og 
skjerming av innbyggere med lav betalingsevne.  
  
Ski Arbeiderparti vil sørge for at offentlige oppgaver ikke blir privatisert.  



OPPVEKST  
 
Ski Arbeiderparti har som mål at Ski blir Norges beste 
oppvekstkommune. Derfor vil vi øke ressursene til barnehage og skole. 
Vi skal ha et mangfoldig kultur- og idrettstilbud, og alle barn skal ha 
mulighet til å delta uavhengig av familiens økonomi.   
  
Tidlig innsats og samarbeid på tvers av kommunale virksomheter sikrer 
at alle barn og unge og deres familier får den oppfølging og bistand de 
trenger til rett tid. Alle som jobber med barn og unge i Ski kommune 
skal kjenne til hverandre og vite hvilke ansvarsforhold de ulike 
instansene har. Ingen barn i Ski kommune skal oppleve vold, mobbing 
eller trakassering.   
  
Barnehage:  
I barnehagen legges grunnlaget for all videre utdanning, og dermed 
også for å utjevne forskjeller. Et trygt og godt barnehagetilbud betyr at 
barn kan oppleve lek, sosialisering og mestring med jevnaldrende, 
samtidig som foreldrene har mulighet til å kombinere arbeid og familie.  
  
Ski Arbeiderparti vil:  
• Innføre et mer fleksibelt barnehageopptak 
• Ha tilbud om barnehageplass til alle, fortrinnsvis i en nærbarnehage  
• Sørge for et godt pedagogisk innhold  
• Rekruttere flere barnehagelærere  
• Ansette flere faggrupper i barnehagene  
• Opprettholde tilbud om naturbarnehage i Ski kommune  
  
Skole:  
Alle barn skal ha rett til en god oppvekst og skolehverdag av høy 
kvalitet, uansett sosial bakgrunn. Derfor sier vi nei til økt privatisering 
som tar pengene bort fra fellesskolen. Opplæringen skal ivareta 
elevenes læring og utvikling. Skolen skal gi trygghet og trivsel, 
kunnskap og ferdigheter. Vi vil respektere lærernes kompetanse og gi 
tillit ved å kutte unødvendig rapportering og tidsstyring.  



  
Ski Arbeiderparti vil:  
• Prioritere forebygging av frafall i skolen  
• Styrke praktisk tilnærming i undervisningen, særlig på 

ungdomstrinnet  
• Øke lærertettheten og legge til rette for undervisning i mindre 

grupper   
• Sikre nok tilgjengelige spesialpedagoger  
• Øke grunnbemanningen ved skolene og redusere behovet for 

vikarer  
• At alle elever skal få oppgaver tilpasset sitt mestringsnivå, både de 

som trenger ekstra støtte og de som trenger ekstra utfordringer.   
• Ha en god svømmeopplæring  
• Etablere ny ungdomsskole i Ski   
• At alle skolene i Ski skal ha ansatte med sosialfaglig kompetanse   
• Jobbe for økt kapasitet ved de videregående skolene i Ski  
• Innføre forsøksordning med felles skolemåltid på ungdomstrinnet  
• Si nei til karakterer i barneskolen  
• Sikre et godt voksenopplæringstilbud   
  
SFO:  
Skolefritidsordningen (SFO) skal være et trygt og godt tilbud for barna. 
Utover å gi barna omsorg og tilsyn, vil vi legge mer til rette for kultur- og 
fritidsaktiviteter i SFO-tiden.  
  
Ski Arbeiderparti vil:  
• Senke prisene på oppholdsbetaling og innføre søskenmoderasjon 

mellom barnehage og SFO  
• Styrke det pedagogiske tilbudet og rekruttere/etterutdanne flere 

fagutdannede  
• Ha fysisk aktivitet og varierte fritidstilbud i SFO  
• Tilby leksehjelp med pedagogisk oppfølging  
  
 
 



 
Barnevern  
Barnevernstjenesten skal ha nødvendige ressurser og kompetanse til å 
få gjennomført gode undersøkelser for å sikre at barn får rett hjelp til rett 
tid.  
  
Ski Arbeiderparti vil:  
• Bygge opp lokale forebyggende tiltak for å sikre tidlig innsats, samt 

styrke tverrfaglig samarbeid mellom politi, helsetjeneste, 
utekontakten med flere.   

• At barnevernet skal gjøre ansatte som jobber med barn og unge 
trygge på hvordan de skal melde en bekymring til barnevernet og 
hvordan samarbeidet skal være videre.  

  

UNGDOM  
 
Ungdom er en viktig ressurs som må gis muligheter til å utvikle de evner 
de har, slik at de kan være med forme Ski fremover. Det må legges til 
rette for møteplasser for ungdom, gode skoletilbud, varierte fritidstilbud, 
arbeidsplasser og boliger.  
  
Ski Arbeiderparti vil:  
• Styrke utekontakten  
• Gjenopprette helsestasjon for ungdom på Langhus  
• Legge til rette for etablering av en ungdomsdrevet kafe  
• Videreutvikle fritidstilbud/fritidsklubber i samråd med ungdommen  
• Sikre gratis lokal- og baneleie for frivillige foreninger som driver med 

aktiviteter for barn og ungdom  
• Øke utbygging av boliger for ungdom/unge voksne  
• Øke kapasiteten ved de videregående skolene i Ski  
• Stille krav om lærlingplasser ved anbud  
• Involvere Barn- og unges kommunestyre (BUK) i saker som spesielt 

angår barn og unge  
• Etablere skatepark på Langhus  
• Sørge for ballbinger ved alle skoler  



BOLIG FOR ALLE  
 
Ski Arbeiderparti vil ha variert bebyggelse i alle tettsteder. Innbyggerne i 
Ski skal bo trygt og godt. Vi vil planlegge bosetting og infrastruktur på 
en måte som gir gode bomiljøer og trivelige byområder.  
  
Ski Arbeiderparti vil:  
• Sikre tilgang til grøntarealer og friluftsområder   
• Forskjønne sentrumsområdet i Ski  
• Tilrettelegge for utleieboliger for ungdom/unge voksne  
• Fortette i sentrumsnære områder og ved kollektivknutepunkter  
• Legge til rette for samlokaliserte boliger for grupper med spesielle 

behov  
• At en andel av nye boenheter skal være kommunale utleieboliger  
• Sørge for geografisk spredning av kommunale boliger  
• Legge til rette for bofellesskap for eldre i alle tettsteder  
• Skjerme bo-områder mot gjennomgangstrafikk  
• At det fokuseres på estetikk i utviklings- og utbyggingssaker  
• Sikre forutsigbar utbygging ved å følge planprogrammer gjennom 

perioden  
• SI1 feltet på Siggerud utvikles til boligformål  
  

HELSE OG VELFERD  
 
Vi vil sikre et helsetilbud av god kvalitet for alle innbyggerne i Ski. Alle 
skal få den hjelpen de trenger når de trenger den. Vi må legge vekt på 
forebygging i alle deler av helsetilbudet. Helse- og velferdstjenester skal 
være et offentlig ansvar som ikke skal legges ut på anbud eller 
reguleres av markedskrefter.  Vi sier nei til privatisering.  
  
Ski Arbeiderparti vil:  
• Sikre innbyggerne god fastelegedekning   
• Sikre et godt døgnlegevakttilbud med røntgentjenester,  og legge til 

rette for døgnåpent apotek 



• At Aktiv på Dagtid,  Frisklivssentralen og andre forebyggende tiltak 
utvides  

• Styrke grunnbemanningen i helse- og omsorgstjenesten  
• Gå inn for videre utbygging av sykehjemsplasser, institusjonsnære 

omsorgsboliger og andre tilrettelagte boliger  
• At beboere i institusjon skal ha reell medbestemmelse i egen 

hverdag  
• Jobbe for et egnet tilbud for yngre pleietrengende  
• Jobbe for et palliativt tilbud i Ski kommune  
• Styrke det voldsforebyggende arbeidet og sørge for at alle som er 

utsatt for vold får den bistand de trenger  
• Arbeide for at mennesker med rusproblemer får et meningsfylt 

arbeids‐ og fritidsliv  
• Innføre forsøksordning med familievikar  
• Sørge for god oppfølging av barn i familier med psykiske/og eller 

rusrelaterte problemer  
• Sørge for god beredskap og samhandling mellom nødetatene  
  

ELDRE  
 
Vi vil arbeide for at de eldre skal få brukt sine ressurser og kompetanse 
til glede og nytte for lokalsamfunnet. Ski kommune skal legge til rette for 
at alle seniorer skal oppleve en trygg og innholdsrik hverdag med 
tilgang til uformelle møteplasser, sosiale aktiviteter og kulturtilbud.  
  
Ski Arbeiderparti vil:  
• Legge til rette for bofellesskap for eldre i alle tettsteder  
• Utvide tilbudet rettet mot eldre gjennom Aktiv på dagtid og 

Frisklivsentralen  
• Sikre driften av oppsøkende seniorkontakt  
• Investere i velferdsteknologi og tilby gratis trygghetsalarm  
• Tilby kulturtilbud i regi av ”Den kulturelle spaserstokken”  
• At eldre skal kunne bo lenger hjemme ved å styrke 

hjemmetjenesten, tilby plass på dagsenter, og tilby 
hverdagsrehabilitering for dem som trenger det  



EN INKLUDERENDE KOMMUNE  
 
Alle skal ha like muligheter til å delta i arbeidsliv, lokalsamfunn og 
fritidsaktiviteter. Dette er nøkkelen til god integrering og avgjørende for 
å forebygge motsetninger.  
  
Ski Arbeiderparti vil:  
• Være positive til å bosette flyktninger  
• Samarbeide med lag, foreninger og frivilligsentralen om integrering  
• Forbedre norskopplæringen til fremmedspråklige barn før de 

begynner på skolen  
• Tilrettelegge for arbeidspraksis, særlig for innvandrerkvinner  
• Sikre et godt voksenopplæringstilbud   
   

ARBEID OG NÆRING  
 
Skape og dele står sentralt i Arbeiderpartiets politikk. Ski Arbeiderparti 
vil ha en offensiv næringspolitikk både i Ski og i resten av 
Folloregionen. Vår målsetting er at Ski kommune skal få et mer variert 
næringsliv, og kapre en større andel av nyetableringene i 
Østlandsområdet. Næringsutvikling, samferdsel og naturvern må ses i 
sammenheng. Arbeid til alle er det overordnede målet.   
  
Ski Arbeiderparti vil:   
• Søke aktivt råd hos kommunens eksisterende næringsliv  
• Styrke Ski som naturlig næringssenter i Follo  
• Si nei til søndagsåpne butikker   
• Bidra til flere arbeidsplasser i Ski ved å sette av områder til næring  
• At det skal være lett å etablere ny næring i Ski  
• At kommunens planer legges til grunn for utbygging  
• Ta vare på matjorda og legge til rette for moderne utvikling av 

landbruket  
• Legge til rette for etablering av gründerfellesskap  
• Sørge for at mennesker med nedsatt funksjonsevne i større grad 

kan delta i arbeidslivet  



  
Kommunen som arbeidsgiver  
Ski kommune skal være en attraktiv arbeidsplass. I vår kommune skal 
fast ansettelse være hovedregelen. Vi vil redusere bruken av 
midlertidige stillinger og eksterne konsulenter til et minimum.  Ved 
anbud skal det stilles krav om lønns-, pensjons- og arbeidsforhold, 
lærlingeplasser, etiske retningslinjer og kvalitet på tjenestene.  
  
Ski Arbeiderparti vil:   
• Fjerne ufrivillig deltid. Heltid skal være en rettighet, deltid en 

mulighet  
• Tilrettelegge for sommerjobb for ungdom i Ski kommune  
• Jobbe aktivt for å forhindre sosial dumping og ikke tillate mer enn to 

kontraktsledd ved utbygginger og offentlige anskaffelser  
• At seniorer som ønsker det, kan stå lengre i jobb  
• Ansette flere mennesker med nedsatt funksjonevne  
• Ta inn enda flere lærlinger  
  
  

IDRETT OG KULTUR  
 
Et spennende kulturliv, en aktiv frivillighet og en inkluderende 
breddeidrett gir livsglede for den enkelte. Ved å dele ut priser og stipend 
innenfor idrett og kultur vil vi stimulere dette arbeidet ytterligere. Kultur 
og idrett skal ha en fremtredende rolle i utviklingen av nærmiljøene over 
hele kommunen. Lokalt kulturliv, lokale idrettslag og organisasjoner gir 
også viktige bidrag til integrering og utjevning av sosiale forskjeller.   
  
Idrett  
Vi skal ha god dialog og godt samarbeid med idretten i kommunen.  
  
Ski Arbeiderparti vil:  
• Sikre arealer øst for Ski idrettspark i kommunalt eie, og utvikle 

idrettsparken i samråd med brukerne   



• Sikre totalarealet som er avsatt til idretts- og fritidsformål ved 
Langhus idrettspark  

• At kommunens idrettsanlegg skal tilby en stor variasjon av 
aktiviteter.  

• At det etableres kunstgressbane på Kråkstad i tilknytning til 
idrettsanlegget  

• Sørge for ballbinger ved alle skolene  
• Sikre gratis bane- og halleie for barne- og ungdomsidretten  
• Etablere nytt 50-meters basseng i Ski kommune, fortrinnsvis på 

Langhus  
• Oppgradere de kommunale svømmeanleggene  
• Utvikle området ved Fosstjern til parkmessig friluftsområde for alle  
• Legge til rette for fysisk aktivitet i nærmiljøet  
• At flere oppmerkede turstier og rundløyper skal ha universell 

utforming  
  
Kultur  
Vi skal ha god dialog og godt samarbeid mellom kommunen og 
kulturlivet.  
  
Ski Arbeiderparti vil:  
• Ha søndagsåpent bibliotek i Ski og bibliotektjenester i tettstedene  
• Gjøre kulturskolen mer tilgjengelig for flere brukere  
• Være pådriver for at lokalhistorie og kulturskatter tas vare på  
• At band, korps og kor har gratis øvingslokaler  
• Vedlikeholde Kråkstad samfunnshus slik at det fortsatt vil være et 

attraktivt utleieobjekt   
  

MILJØ  
 
Ski kommune er rik på natur- og kulturverdier. Det er viktig at vi forvalter 
disse på en gjennomtenkt og planmessig måte for fremtidige 
generasjoner. Dette innebærer en fornuftig energibruk, bruk av 
alternative energikilder, og at vi bevarer det biologiske mangfoldet. 



Kommunen skal ha klimanøytral drift og redusere utslipp av klimagasser 
gjennom arealplanen og ved å ta i bruk ny teknologi.   
  
Ski Arbeiderparti vil:  
• Stille krav om miljøriktige løsninger og energigjerrighet ved nybygg 

og større rehabiliteringer  
• Legge til rette for at innbyggere og næringsliv kan gjøre 

klimavennlige valg  
• Sikre at markagrensa består som i dag  
• Ivareta det biologiske mangfoldet i kommunen  
• Jobbe for en bærekraftig avfallshåndtering med høy 

gjenvinningsgrad  
• Jobbe for miljøfyrtårnsertisering av alle kommunale virksomheter  
• Utrede mulighet for å etablere nasjonalpark i Østmarka  
• Ha et sterkt jordvern  
• Opprettholde kapasiteten ved dagens innfartsparkeringer og gi 

gående, syklende og kollektivreisende prioritet  
• Jobbe for attraktiv og gratis sykkelparkering ved alle togstasjoner  
• Etablere flere ladepunkter for el-bil  
• Fortette rundt kollektivknutepunkter og allerede urbaniserte områder   
• Etablere nye barnehager nær målpunkter som skole og 

kollektivtilbud  
  

SAMFERDSEL  
 
Ski kommune må legge til rette for et pålitelig og effektivt 
samferdselstilbud som dekker behovet for framtidig befolkningsvekst og 
utbygging.  
  
Ski Arbeiderparti vil:  
• Gi gående, syklende og kollektivreisende prioritet  
• Jobbe for et godt busstilbud i alle deler av kommunen  
• Etablere forbud mot gjennomkjøring av tungtransport gjennom 

Langhus, Siggerud og Kråkstad  



• Redusere biltrafikken i Ski sentrum ved å arbeide for at det 
etableres et ringveisystem  

• Støtte arbeidet for at Østre linje får en planfri påkobling til 
Follobanen   

• Opprettholde kapasiteten ved dagens innfartsparkeringer   
• Etablere flere ladepunkter for el-bil  
• Sikre framdriften på E-18 Østfold-Vinterbro  
  
 



Kontakt oss
Ski.arbeiderparti.no

post@skiap.no



1.   Tuva Moflag, Langhus 
2.   Arvid Herland, Ski 
3.   Hanne Opdan, Langhus 
4.   Vetle Bo Saga, Ski 
5.   Anne Grete Slåtten, Ski
6.   Ole Kr. Vefferstad, Langhus 
7.   Oda R. H. Arntsen, Ski 
8.   Per A. Bratsberg, Siggerud 
9.   Inger Lise Andresen, 
      Langhus 
10. Asad Riaz, Ski
11. Gunn Anita Uthus, Ski
12. Chr. Peder Braarud, Ski
13. Karen Gjetrang, Ski
14. John Røyrvik, Ski
15. Helle Gjetrang, Ski 
16. Gunnar Wedde, Ski 
17. Heidi  Bordi, Langhus 
18. Morten Ellingsen, Langhus 
19. Hilde Sønnervig, Ski 
20. Kristian Taagerud, Ski 

Våre Kandidater
21. Berit Bilet, Langhus 
22. Ronny Sigde, Ski 
23. Annar Bakken, Langhus 
24. Gerd Schaatun, Ski 
25. Ove Kjølstad, Ski 
26. Kariin Saga, Ski 
27. Martin Huse, Ski  
28. Marit S. Nielsen, Ski 
29. Pier Saif, Langhus 
30. Hans P. Strifeldt, Kråkstad 
31. Turid Johansen, Ski 
32. Per Ole Melgård, Langhus 
33. Liv Furseth, Langhus 
34. Odd Arnesen, Ski 
35. Kari Karlsson, Langhus 
36. Sverre F. Bergli, Langhus 
37. Iris Hongrø, Siggerud 
38. Jack Ove Valø, Ski 
39. Astrid E Marthinsen, Kråkstad 
40. Knut E. Bergan, Kråkstad  
41. Gunvor Eldegard, Ski
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