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Ordførerkandidat

Øystein Slette, 42 år
Lektor
Jeg ble født i 1973 vokste opp på Slette gård på Hammern i
Kirkebygda. Jeg lærte tidlig å ta ansvar ved å jobbe på gården,
som styremedlem i 4H eller ved å samle inn penger til skoletur.
Politisk var det aldri noen tvil, for meg var det Arbeiderpartiet
som var det rette.
Utdannelsen i statsvitenskap og historie fikk jeg ved Universitetet i
Oslo, og Mastergraden i Internasjonal politikk tok jeg i England.
Jeg har flyttet rundt, og studert eller jobbet flere steder i verden,
men som mange andre som har vokst opp i Enebakk så ble det
naturlig å flytte «hjem». I 2007 begynte jeg som lærer ved
Enebakk ungdomsskole og har aldri sett meg tilbake siden.
I dag bor jeg i Ytre, er ugift og brennende opptatt av rettferdighet
og at alle skal få like muligheter. Alle skal ha et godt skole-,
helse-, idretts- og kulturtilbud, møtes med verdighet og kunne
forfølge sine drømmer uansett alder, etnisitet eller bakgrunn.
Mitt motto er «Se enkeltmennesket,
styrk fellesskapet og bygg frihet».
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Kjære velger
Alle valg er verdivalg. Hvilket verdigrunnlag vil vi at de som
skal representere oss i politiske utvalg skal ha i møte med alle
saker og alle enkeltindivider? For oss er dette verdigrunnlaget
veldig enkelt: ALLE SKAL MED! Det betyr ikke at alle er like,
eller at alle skal gjøre akkurat det samme, men at alle skal ha
like muligheter. Alle skal få muligheten til å fylle sitt potensiale
og alle skal få de tjenestene de trenger uavhengig av familiens
økonomi, utdanning eller bakgrunn.
Vi politikere har et ansvar for å hjelpe alle og tilby alle best mulig
tjenester. Samtidig har vi et spesielt ansvar ovenfor de aller

svakeste gruppene. Ved hjelp av flere yrkesgrupper i skolene
skal vi ta oss av de elevene som sliter, og legge til rette for de
som søker større utfordringer. Vi skal forbedre rusomsorgen
og styrke arbeidet innenfor psykisk helse. Vi skal sørge for at
de eldre på hjemmene har et verdig aktivitetstilbud hver dag.
Vi skal sørge for et godt kommunalt kulturtilbud som er
tilgjengelig for alle.
Enebakk har en unik posisjon, som en grønn og landlig lunge
i umiddelbar nærhet til Oslo. Det skal vi ta vare på og utnytte
på best mulig måte ved å legge til rette for næringsutvikling og
boligbygging som er tilpasset kommunen vår.
For Enebakk Arbeiderparti er kommunereformen viktig. Samtidig
må ikke valget bli en folkeavstemning om kommunereformen.
Til det er alle de andre oppgavene for viktige! Vi vil derfor at det
skal avholdes folkeavstemning når vi har et sett med alternativer
å tilby innbyggerne og vi vil følge innbyggernes vilje.
Kjære velger, vi ber om din tillit. Tillit til å møte hver enkelt
sak, hver enkelt bruker av kommunens tjenester med vårt
verdigrunnlag som utgangspunkt for alt vi gjør. Vi ber om tillit
til å få styre arbeidet med kommunereformen frem mot en
folkeavstemning der DIN stemme til slutt skal avgjøre.
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Britt Heidi Nilsen, 58 år

Ragnar Bergskaug, 65 år

Logistikkansvarlig

Driftstekniker
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Vilde Eriksen Bjerknes, 40 år
Seniorrådgiver / Ansattvalgt til Styret i Statkraft
Jeg vokste opp i Oslo før jeg som tenåring flyttet til Østenbøl gård
i Enebakk, og jeg har alltid vært glad for å ha fått med meg både
by- og landliv i oppveksten. Jeg er utdannet naturforvalter fra
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (tidligere NLH) og
startet min karriere i miljøavdelingen i Statkraft.
I dag jobber jeg innen utvikling av vindkraft til havs og brenner for
at verden skal finne teknologiske løsninger på klimautfordringene.
Jeg representerer Arbeiderpartiet fordi jeg mener det ikke bør være
noen grense for hvor langt enkeltmennesket kan nå, men at vi som
samfunn skal sørge for at det er en grense for hvor langt noen kan
synke.
Min visjon for Enebakk er at vi klarer å bevare vår unike posisjon
som en grønn og landlig lunge utenfor hovedstaden, samtidig
som vi får til næringsutvikling og utbygging som sørger for at vi
ikke havner i «bakleksa». Det betyr at vi legger til rette for lokalt
tilpasset næringsliv spredd over hele kommunen, for store og små
aktører. Det betyr også at vi vil jobbe for en boligstruktur som gir
både unge og gamle muligheten til å bo på «Enebakk-vis» - i egen
bolig, i nærhet til naturen og samtidig innenfor rekkevidde av de
daglige gjøremål.
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Kenneth Utsikt, 38 år
Ressursansvarlig for kabinansatte
Livet til beboere på sykehjem skal bestå av mer enn å sove, spise
og se på tv. De har behov for å være aktive, de trenger opplevelser
og å ha noe å se frem til. Det er bra både for fysisk og psykisk
helse. Tilpassede aktivitetstilbud med kompetente aktivitører som
skaper varierte tilbud må være en selvfølge.
Jeg vil også jobbe for at du skal få den hjelpen du trenger når du
sliter psykisk. Et lavterskel psykologtilbud vil kunne gi hjelp raskt.
Erfaringer viser at folk flest har stor nytte av tilbudet. Enebakk
sine innbyggere skal ha et lavterskeltilbud på psykologtjenester i
kommunen.
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AUF
Enebakk har potensiale. Det gjelder å tenke fremover, samtidig
som vi ser på virkeligheten i dag. Enebakk AUF vil at skolen
skal gi alle barn like muligheter, og samtidig være konstruert
for den enkelte. Klassene bør ha få elever per lærer, slik at
læreren faktisk har mulighet til å lede hver enkelt elev gjennom
skolen og oppdage de som har det litt vanskeligere. I tillegg
vil vi jobbe for at for hver 1000. innbygger i kommunen er
det to lærlingeplasser. I Enebakk trenger vi et godt kultur- og
aktivitetstilbud for alle i alle aldre, og innenfor et bredt utvalg
aktiviteter. Det bør være en prioritet at alle aldersgrupper har
tilgang på de aktivitetene de ønsker å drive med.

Enebakk AUF mener kommunen trenger et styrket kollektivtilbud
hvor bussen går til riktig sted og tid, og hvor hele sonesystemet
vrakes. Vi ønsker månedskort for unge opp til 18 år for 250 kr,
og at også månedskortprisen for voksne drastisk reduseres. Vi
mener det er viktig med bedre trafikksikkerhet langs fv 120, og
flere pendlerparkeringer i de tre bygdene.
Sist, men absolutt ikke minst, vil Enebakk AUF etablere et
ungdomsråd med innsyn- og uttalerett i alle saker, for å få
tydeligere frem ungdommens meninger. Da vil det være naturlig
at rådet samarbeider med elevrådene på alle skolene.

Mads G. Pettersen, 20 år, Student
Det er viktig å få sosionomer inn i skolesystemet, psykisk helse er et voksende problem. Hvis vi får
sosionomer inn i skolesystemet kan psykisk helse bli mindre tabu og forebygge psykiske sykdommer.
Vi vil forbedre svømmeundervisning, hvor undervisningen er moderne og effektiv, samt at det settes
faste krav for hva som regnes som svømmedyktig med oppfølging av de som ikke regnes som
svømmedyktige.
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Erlend C. L. Birkeland, 18 år, Student
Jeg mener det er viktig at ungdommer har steder hvor de kan møtes, trives og ha det bra. Det må
være én ungdomsklubb i hver av de tre bygdene, og de må sikres så de overlever selv om kommunen
har dårlig råd. En annen ting er lekeplasser og parkområder, som egentlig er naturlige deler av et
boligområde. Her har Enebakk et klart forbedringspotensiale. Det er viktig å bygge gode lekeplasser
som er konkurransedyktige med en hver iPad-app for barna, og fine parkområder for alle. I tillegg
trenger kommunen et styrket kollektivtilbud hvor transporten går til riktig tid og sted, hvor sonesystemet
legges dødt, og hvor prisene senkes slik at alle har råd til - og ønsker å - bruke kollektivtilbudet.

Ada A. Mascolo, 18 år, Student
I en stadig voksende kommune som Enebakk er det viktig å bedre og trygge kollektivtransporten. Med
bedre kollektivtransport vil flere velge dette fremfor bil. Da kommer veiene til å bli tryggere,
miljøutslippene reduseres og flere vil velge Enebakk som bosted eller arbeidsplass. Jeg vil også jobbe
for å beholde og skape nye trygge møteplasser for ungdom, og å gjøre kulturtilbudene i kommunen
bedre. Kreativitet er en av de mest essensielle delene av å være barn/ungdom. Ungdommen er som
oftest de første som merker dårlig økonomi ved at tilbud legges ned. Enebakk er full av kreative og
livsglade barn og unge, hvorfor skal de miste dette? Nylig har flere aktiviteter blitt lagt ned ved Enebakk
Kulturskole. Dette vil jeg kjempe for å få tilbake. Vi må ha flere og bedre muligheter for alle, ikke færre
og dårligere.
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Susann Foss Langkaas, 33 år
Sosionom
For meg er det viktig å jobbe forebyggende i skolene. Vi vet at
elever tidlig får utfordringer i forhold til psykisk helse og ønsker å få
sosionomer inn i skolene som kan være til stede for elevene når de
trenger det. Sosionomen er ikke knyttet opp til undervisning og har
derfor mulighet til å prate med eleven uansett når det er behov for
det. I tillegg til å ha samtaler med eleven kan det også jobbes med
nettverket, som foreldre og venner. Sosionomen kan koordinere
arbeidet med andre instanser, bl.a barneverntjenesten, BUP og
PPT. Lærerne kan dermed konsentrere seg om undervisningen
og sosionomen kan fokusere på enkeltelever og det psykososiale
miljøet på skolen
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Roar Elgurén, 69 år
Pensjonist
Jeg mener det er viktig med et variert botilbud i alle livsfaser,
hvor man har sentrumsnære eldreboliger, og rimelige boliger for
unge i etablererfasen. Jeg vil at vi skal bygge en borettslagsblokk
i nærheten av Ignagard med leiligheter i 2-3 størrelser. Dette
skal være et tilbud til mennesker som ikke lenger orker hagestell,
plenklipping og snømåking. Dessuten vil det være mulig å få
akutt hjelp fra Ignagard om man skulle bli syk. I underetasjen og i
førsteetasje tenker jeg at legesenteret skal flytte inn, sammen med
fysioterapi og tannlegekontor, for alle i kommunen.
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Vigdis Karen Frantsen, 56 år
Sykepleier
Jeg brenner for både eldreomsorg og flyktningpolitikk! Enebakk
og landet forøvrig står ovenfor eldrebølgen. God eldreomsorg er
viktig, og det er den enkeltes behov som skal gjelde, enten det
gjelder ønske om hjemmehjelp og å bo hjemme, eller å ha plass
på sykehjem. Hjemmesykepleien må styrkes, og det skal vi arbeide
for. Nødvendige ressurser må tilføres tjenesten. Norge skal og må
ta sitt ansvar for flyktninger. Mange er på flukt, og Enebakk må
bosette flere flyktninger som sitt bidrag. Vi vil at flere flyktninger
skal få oppleve det fargerike fellesskapet det er å bo i Enebakk.

12

Enebakk Arbeiderparti

Anita Jørgine
Elvenes, 58 år

Rune O.
Marthinsen, 52 år

Planlegger

Selvstendig
Næringsdrivende

Ekrem Tahiri,
50 år

Vegar Berg, 39 år
Fagarbeider

Vaktmester
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Anne Marie Hegge, 52 år
Spesiallærer
Jeg vil at idretts- og kulturtilbudene i kommunen skal være et
lavterskeltilbud. slik at alle barn og unge har mulighet til å være
med på noe de ønsker. Jeg ser at det å få være med i det sosiale,
kulturelle eller idrettslige livet bygger barn og unge opp til å mestre
livet bedre. Samspillet mellom menneskene blir til mens vi er
sammen sosialt, i kultur- og idrettslivet. De som blir holdt utenfor på
grunn av forskjellige årsaker vil miste mye sosialt samkvem, som
igjen dessverre blir ett grunnlag for mobbing.
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På hedersplass
– Geir og Ragnfrid
I Enebakk Arbeiderparti er det et
hederstegn å stå nederst på lista. Her
får de plass de som har vært med i en
årrekke, som har hatt mange verv og gjort
mye for partiet i mange sammenhenger.
De ønsker ikke en fremtredende rolle,
men har fortsatt mye å bidra med.
Ofte blir disse kandidatene valgt inn i
Kommunestyret, men de sitter sjelden i
utvalg eller Formannskapet. Deres rolle er
å passe litt på oss andre, slik at vi holder
oss til det vi står for og har lovet. De blir
garantister for at vi har kontinuitet i gruppa
og at vi husker historien. De er med andre
ord svært viktige for oss!
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Arbeiderpartiets liste
Navn

Bosted

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Ytre Enebakk
Kirkebygda
Flateby
Flateby
Ytre Enebakk
Ytre Enebakk
Flateby
Ytre Enebakk
Flateby
Kirkebygda
Kirkebygda
Kirkebygda
Flateby
Flateby
Kirkebygda
Kirkebygda
Flateby
Ytre Enebakk
Flateby
Ytre Enebakk
Flateby
Flateby

Øystein Slette
Vilde Eriksen Bjerknes
Kenneth Utsikt
Susann Foss Langkaas
Roar Elgurén
Pia Kristine Edvinsen Solberg
Mads Gjevert Pettersen
Anita Jørgine Elvenes
Erlend Birkeland
Vigdis Karen Frantsen
Rune Marthinsen
Mariann Engenes
Ekrem Tahiri
Ada Augusta Mascolo
Kjell Olav Bjerknes
Britt Heidi Nilsen
Vegard Berg
Anne Marie Hegge
Ragnar Bergskaug
Kjellaug Joten
Geir Tøråsen
Ragnfrid Rust
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