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LILLESTRØM KOMMUNE

Utdrag partiprogrammene om
frivillighet og idrett
«På parti med frivilligheten»

Partiprogram for Lillestrøm Arbeiderparti 2019-2023 - utdrag
Frivillighet, fellesskap og mangfold

Kultur- og idrettsopplevelser gir livene våre innhold, binder oss sammen og skaper nye og sterkere fellesskap.
Arbeiderpartiet vil øke mangfoldet og utjevne sosiale forskjeller gjennom gode idretts-, kultur- og fritidstilbud for
alle i Lillestrøm kommune.
Lillestrøm er en flerkulturell kommune. Dette er en av våre store styrker. Vi skal arbeide aktivt for god
inkludering. Sammen med frivillige organisasjoner skal vi styrke identitet og engasjement, trivsel og positive
nærmiljøer i både bygd og by. Vi vil bygge kultur- og idrettsanlegg og legge til rette for variert grønnstruktur i
hele kommunen. Lillestrøm kommune skal være vertskap for regionale og nasjonale kunst-, kultur- og
idrettsarenaer.

Lillestrøm Arbeiderparti vil:
• Gi gode og forutsigbare vilkår for frivilligheten i hele kommunen.
• Videreføre utlånssentralen med utstyr til idretts- og friluftsformål både sommer og vinter.
• Etablere idrettsanlegg i hele kommunen og fortsette satsning på lokale og regionale idrettsanlegg.
• Harmonisere modeller for drift og bruk av idrettsanlegg i hele kommunen.
• Gi mulighet til treningstid utenfor organiserte idrettsaktiviteter.
• Videreføre opplevelseskort for barn og unge i lavinntektsfamilier.
• Legge til rette for at skolene skal være åpne for gratis fritidsaktiviteter utenom skoletid.
• Opprette flere nærmiljøanlegg som aktivitetsparker, stier og turveier.
• Gi gode og varierte kulturtilbud til eldre på institusjoner gjennom blant annet Den kulturelle
spaserstokken.
• Videreutvikle Lillestrøm kultursenter som et kraftsenter for kulturlivet i hele kommunen.
• Utvikle kulturfyrtårnene Blaker Skanse, Fetsund Lenser, flyhistorien på Kjeller og Huseby Gård.
• Legge til rette for lokale kulturelle møteplasser i hele kommunen.
• Gi god tilgang til bibliotekstjenester i kommunen.
• Sikre at kirkebyggene holdes i god stand.
• Legge til rette for tros- og livssynsutfoldelse.
• Styrke musikk– og kulturskolen slik at flere barn får et godt tilbud.
• Utvide svømmeopplæringen.
• Arbeide for å få etablert et regionalt svømmeanlegg på 50 meter

Folkets Røst er et blokkuavhengig parti som stiller til
valg i Lillestrøm kommune. Vi er det 4. største partiet
i Skedsmo med 5,2 % av stemmene, og er representert
i kommunestyret, formannskapet, hovedutvalg for
helse og sosial og i kontrollutvalget.
Se våre viktigste saker på side 2
Du kan lese mer
om vår politikk
ved å gå inn på
vår hjemmeside:
folkets-rost.no
Ta gjerne kontakt med vår
partileder Tore Berg
908 65 493
tore.aa.berg@gmail.com

Våre viktigste saker:
Styrke lokaldemokratiet. Politikerne må ta mer hensyn til hva innbyggerne i Lillestrøm kommune mener. Vi foreslår at det skal etableres
lokale politiske utvalg for behandling av lokale saker før de kommer opp
i kommunestyret.
Forbedre omsorgstjenestene. Gode omsorgstjenester til alle som
har behov er kommunens viktigste oppgave. Det må utredes behov for
framtidige sykehjem og omsorgsplasser.
Stoppe bygging av høye blokker. Vi går mot riving av boliger for å få
bygget høye blokker. Politikerne må ta mer hensyn til innbyggerne enn
til utbyggerne. Det må være en variert boligbygging med eneboliger,
rekkehus og lavblokker.
Bevare lokale skoler. Skolene er selve fundamentet i lokalmiljøene ved
at de har en stor sosial funksjon for innbyggerne. Lokale skoler fører til
trygge og oversiktlige forhold.
Ikke øke bompengene. Folkets Røst mener bruken av bompenger er
gått for langt, og derfor sier vi nei til mer bompenger - nok er nok.
Avvikle eiendomsskatten. Vi vil avvikle eiendomsskatten fordi den er
en usosial skatt som rammer innbyggerne uavhengig av betalingsevne.

PROGRAM FOR
LILLESTRØM FRP
2019 - 2023

Utdrag

OPPVEKST
En god oppvekst oppnås i praksis ved en
målrettet tidlig forebyggende innsats.
Dette inkluderer et tverrfaglig sam
arbeid med skolen som en viktig aktør.
Det forutsetter et systematisk arbeid for
et godt læringsmiljø, slik at alle elever
opplever å være inkludert og viktig for
fellesskapet, samt forebygge mobbing
og utestengelse. Risikoutsatte barn og
unge må fanges opp så tidlig som mulig.
En god oppvekst avhenger også av faglig
mestring i skolen. Følgelig er det viktig å
avdekke eventuelle lese- og skrivevansker og regnevegring så tidlig at både
skole, hjem og elev sammen kan legge et
løp som tar hensyn dette.
Skolene må ha systematiske kartleggings- og oppfølgingsrutiner som
fanger opp elever med svake ferdigheter
og vansker i fag, tidlig i skoleløpet. Det
gjør det mulig å bistå elevene og
foresatte slik at en negativ utvikling
forebygges.
Skolene i Lillestrøm kommune skal
praktisere tidlig innsats. Det betyr at de
skal ta tak i utfordringer så snart de av
dekkes. Det betyr også at overlappingen
fra barnehage til skole må være god, slik
at skolen er godt forberedt dersom det
kommer

skolestartere med ekstra utfordringer.
Det må også være en god dialog med
andre familienære tjenester.
Skolene må ha tilstrekkelig kompetanse
til å håndtere elever som har utfordringer med ordinær tavleundervisning,
eller som har utfordringer med å sitte
stille. Kommunen som skoleeier er
ansvarlig for at alle skoler har nødvendige prosedyrer og kompetanse for å
sikre at også disse elevene får gode
skoleløp, fortrinnsvis ved bruk av
evidensbaserte metoder som eksempel
vis PALS.

OVERGANG FRA UNGDOMSSKOLE TIL
VIDEREGÅENDE OPPLÆRING
Like viktig som overgangen fra barne
hage til grunnskole er overgangen fra
det kommunale skolesystemet til
videregående skoler.
God kommunikasjon mellom skolesys
temene er sentralt for å sikre riktig
tilbud tidlig i videregående skole.
Lillestrøm kommune skal bidra godt til
dette.
BARNEHAGE
Brukerundersøkelser viser at foreldre er
mest fornøyd med tjeneste som de
private barnehagene tilbyr.De private
driver altså både bedre og billigere enn
de offentlige barnehagene.

En god oppvekst avhenger også av faglig mestring i
skolen. Følgelig er det viktig å avdekke eventuelle
lese- og skrivevansker og regnevegring tidlig.
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Vi ønsker derfor at bygging av nye
barnehager som hovedregel skal være i
regi av de private aktørene.
For å sikre at alle barn blir sett og får en
fin barnehagehverdag vil vi jobbe for at
alle nye barnehager skal være
avdelingsbarnehager.
For at man skal slippe å planlegge når
man skal få barn slik at man er sikret
barnehageplass vil vi jobbe for å ha
barnehageopptak hele året i den nye
kommunen.
Selv om den nye kommunen har god
barnehagedekning vil vi fortsette å

jobbe for at det skal være full dekning
i hele den nye kommunen.
Lillestrøm FrP vil:
• Ha høy kvalitet på skolebyggene i
kommunen
• Satse mer på sambruk av skolebygg
• Være et ombud for elevene slik at de
sikres godt fysisk miljø på skolene
• Styrke skolenes evne til å skape et
inkluderende læringsmiljø
• Sikre tidlig innsats slik at utfordringer
avdekket tidlig og blir fulgt opp
• Sikre full barnehagedekning og
barnehageopptak hele året
• Jobbe for flere private barnehager i
kommunen
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Idrett, kultur og
frivillighet
Det legges ned en frivillig innsats tilsvarende 550
årsverk i 100 idrettslag for at barn og unge skal få
glede av aktivitetene som tilbys i kommunen. Det
tilsvarer en verdi på hele 250 millioner kroner.
Idrettslagene i Lillestrøm kommune har
tilsammen 34 000 medlemmer, noe som
utgjør 41% av kommunens innbyggere.
Offentlige midler som brukes på
idretten bør primært brukes på barneog ungdomsidrett. Idretten skal i størst
mulig grad være uavhengig av politisk
styring.
Idretten kan være en god arena for
integrering i samfunnet, men ikke gi
særordninger til noen grupper basert på
etnisk opprinnelse, nasjonalitet eller
religion.
Lillestrøm FrP ønsker å bidra til
idrettsglede for alle og vil med dette
legge grunnlaget for en god helse i livet.
I en tid hvor barn i langt større grad enn
tidligere passiviseres, er alle våre
frivillige lag og foreninger spesielt
viktige.
Ungdomsarbeidet som gjøres i frivillige
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lag og foreninger er uvurderlig som
forebyggende arbeid, også når det
gjelder rusproblematikk, integrering,
forhindre ensomhet med mer
Toppidretten bør være egenfinansiert
slik at den ikke trekker offentlige midler
vekk fra breddeidretten.
Eiere og drift av idrettsanleggene er i
dag forskjellige i de 3 kommune som er
slått sammen. I Fet og Sørum eies og
driftes i all vesentlighet av idrettslagene.
I Skedsmo eies og driftes de fleste
anleggene av kommunen.
Av nye anlegg i kommende periode vil vi
bidra til at det bygges minst 2 nye
flerbrukshaller, og vi vil prioritere haller
ved Sørumsand skole og Sandbakken på
Skedsmokorset.
Vi vil også prioritere et nytt 25 meters
svømmebasseng tilknyttet Sørumsand
skole for å tilfredsstille kompetansekravene for 4., 7. og 10. klassinger.

Lillestrøm FrP vil:
• Bidra til at det bygges minst 2 nye
flerbrukshaller i perioden

• Videreutvikle utlånstilbud for idrettsog friluftsutstyr

• Sette av midler som skal
brukes til å gi fattige barn tilgang til
• Bidra til flere ballbinger spredt rundt i
idrett.
kommunen
• Prioritere støtten til frivillige lag og
organisasjoner
• Samarbeide med frivillige
organisasjoner og si ja til tiltak som
stimulerer til mer frivillighet
• Prioritere rehabilitering, vedlikehold,
og nyetablering av idrettsanlegg
• Slippe til idretter som ikke er blant de
veletablerte
• At alle idretter skal behandles etter
samme prinsipper av det offentlige
• At lokale lag og foreninger i større
gradskal få eieransvar for nærmiljø
idrettsanlegg

ET LEVENDE KULTURLIV
Kulturelle opplevelser, enten det er
dans, teater, stand-up, levende musikk
eller tar andre former, er viktige. De
viser samtiden, og de opprettholder og
bringer kulturarven videre.
Lillestrøm FrP ønsker et levende
kulturliv, med minst mulig politisk
styring, basert på personlig engasjement
og frivillighet. Kommunen har en
spesielt viktig rolle med å tilrettelegge
for barne- og ungdomsaktiviteter. Dette
gjelder også tilrettelegging for
uorganiserte aktiviteter.
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LILLESTRØM HØYRES PROGRAM 2019 - 2023
Vi tror på Lillestrøm kommune – Romerikes hjerte

Utdrag

Program Lillestrøm Høyre 2019-2023

og kommer tidlig inn. Disse skal tilrettelegge for de som vil bo hjemme og forberede for de
som med fordel kan bo i demenslandsby eller på andre omsorgssentra.
Lillestrøm Høyre vil

x
x
x
x
x
x
x

Sikre at det finnes trygge uteområder for demente i tilknytning til sykehjem og
omsorgsbolig
At heltidsplass skal inkludere tilbud om kognitiv stimulans
Etablere flere aktivitetssentre og møteplasser
Bruke velferdsteknologi mer aktivt for å bedre velferden og verdigheten for
demente
Ansette egne demensleger
At demensvennlig hjemmetjeneste skal være tilpasset brukeren
Ta i bruk dyr som brukere kan stelle og finne selskap i

4. ATTRAKTIVE OG INKLUDERENDE
LOKALSAMFUNN
4.1 Kultur idrett og frivillighet
Kultur og idrett er aktiviteter som binder innbyggerne sammen og som gir dem mulighet
til å involvere seg. De frivillige organisasjonene innen idrett og kultur gjør en svært viktig
jobb. Frivillig innsats har en verdi i seg selv, det bidrar til et rikere lokalsamfunn og er et
viktig supplement til det offentlige. Frivillig innsats i kultur, idrett og friluftsliv skaper
viktige fritidstilbud og sosiale treffsteder for barn, unge og eldre. Lillestrøm Høyre ønsker
å støtte opp om et mangfoldig og rikt organisasjonsliv som skaper deltakelse og
inkludering. Vi ønsker å tilrettelegge for frivillig aktivitet, og videreutvikle dialog og
samhandling mellom Lillestrøm kommune, frivilligheten og organisasjonslivet. Et aktivt
og mangfoldig kulturtilbud kan også være en god investering for å forebygge sykdom og
bidra til deltakelse og en mer stimulerende og aktiv livsførsel.
Høyre er opptatt av at den kommunale kulturpolitikken må finne sin plass innenfor et
positivt samvirke med det kommersielle kulturlivet, det frivillige kulturlivet og øvrige
offentlige kulturtiltak.
Lillestrøm Høyre vil

x
x
x
x

Sikre gode og forutsigbare rammevilkår for frivillige organisasjoner.
Videreføre gratisprinsippet i hele Lillestrøm kommune.
Videreutvikle og styrke kulturelle fyrtårn og identitetsmarkører i alle deler av
kommunen.
Legge til rette for utvikling av lokale arbeidsplasser med kultur og idrett som
drivkraft.
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x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

x
x

Etablere en kulturstrategi for Lillestrøm kommune som danner grunnlag for
prioriteringer og helhetlig utvikling i kommunen.
Arbeide for å etablere et nasjonalt senter for e-sport i Lillestrøm by.
Jobbe for et pilotprosjekt i samarbeid med idrettslag, kommune og Ruter for å
avhjelpe tidsklemma med kjøring til aktiviteter i løpet av 2021.
I samarbeid med Lillestrøm Idrettsråd etablere en plan for opprustning og
bygging av svømmehall(er) som sikrer at lovpålagt undervisning kan
gjennomføres.
Arbeide videre med ett regionalt svømmeanlegg i nye Lillestrøm kommune.
Legge om rammetilskuddet til Lillestrøm idrettsråd, slik at det kan inkludere
en fast stilling.
Ta tak i vedlikeholdsetterslep av kirkebyggene våre
Støtte opp om aktiviteter som styrker konseptet «kulturelle møteplasser» i
alle deler av kommunen, og deretter bidra aktivt i markedsføring av disse.
Gjøre alle kommunens lokaler tilgjengelig for kultur og idrettsaktiviteter, der
dette er hensiktsmessig.
Sørge for at alle nye skoler skal kunne fungere som kulturlokaler for
nærmiljøet (øvingslokaler og lager for f.eks. kor, korps, band, teater) og ha
dertil nødvendig akustisk standard.
Bevare viktige historiske elementer fra flyhistorien, på Kjeller flyplass,
herunder muligheter for fortsatt veteranflyaktivitet på deler av området.
Tilrettelegge bedre for motorsport
Tilrettelegge for at mennesker med nedsatt funksjonsevne, skal kunne ferdes
og benytte seg av stier og badevann i friluft.
Bidra til å finne egnede lokaler til de Lokalhistoriske arkivene, i samarbeid med
historielagene.
Videreføre ordningen med aktivitetskort/opplevelseskort for å sikre at alle
barn/unge får muligheter til å delta i kultur- og/eller idrettsaktiviteter.
Skape og videreutvikle attraktive og levende kulturtorg utenfor sentrum i
samspill med lokale krefter og særegenheter. Kulturtorgene skal utvikles til
populære og naturlige møteplasser for befolkningen.
Legge til rette for arenaer for salg av lokalprodusert mat og andre typer
handelsvarer. (F.eks. Bondens marked/REKO-ringen/Kultur og markedsdagene
på Blaker skanse).
Arbeide for en inkluderende seniortilværelse med aktiviteter og
kulturopplevelser.
Ivareta og synliggjøre kulturminner og kulturlandskap gjennom å være positiv
til tilrettelegging for aktiv bruk. Sette av kulturminnemidler som private kan
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søke om for å restaurere og ta vare på kulturminner i privat eie. Oppmuntre til
samarbeid og medlemskap i Stiftelsen Norsk Kulturarv.

4.2 Mangfold
Norge er et flerkulturelt land der innvandrere beriker både samfunnet og arbeidslivet gjennom
den erfaring, kunnskap og arbeidsvilje de har, og de ideer de kan bidra med som følge av at de
har en annen kulturell bakgrunn.

4.2.1 Integrering
Deltakelse i arbeidsliv og gode norskkunnskaper er nøklene til inkludering i det norske
samfunnet. Arbeid gir tilhørighet, fellesskap, nettverk og mulighet til selvhjulpenhet.
Arbeidsinntekt gir også mulighet for å komme inn på det ordinære boligmarkedet.
En forutsetning for å kunne få jobb vil i de fleste tilfeller være gode norskkunnskaper. Høyre vil
derfor bygge sin integreringspolitikk på kunnskap og kvalifisering, mulighet for arbeid og
tilgang til boligmarkedet. Mennesker som har fått lovlig opphold i landet, skal møtes med
forventninger om å delta og bidra i det norske samfunnslivet.
Lillestrøm Høyre vil:

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x

At integreringspolitikken skal bygge på felles norske verdier og grunnleggende
menneskerettigheter.
Stille krav til, og legge til rette for aktivitet i hele integreringsløpet.
At kommunen, lokalt næringsliv og NAV skal samarbeide med mottakene slik
at asylsøkere kan komme raskere ut i arbeid, for eksempel gjennom ulike
arbeidsrettede tiltak.
Tilby norskopplæring på arbeidsplassen
At flere bør få muligheten til å eie sin egen bolig
Styrke tilbudet om norskopplæring og utdannelse til foreldre som benytter seg
av gratis kjernetid i barnehage.
At vi skal legge til rette for kommunale og frivillige tiltak hvor innflyttere til
kommunen får treffe andre og danne ressurs-/dialog-/aktivitetsgrupper
Samarbeide tett med idrettslagene i kommunen for å styrke
hverdagsintegrering gjennom blant annet bedre involvering av foreldre av
innvandrerbarn.
Legge til rette for at flere jenter med minoritetsbakgrunn deltar i organisert
idrett.
Motarbeide diskriminering og alle former for utilbørlig sosial kontroll.
Sørge for opplæring i språk og kultur gjennom aktivitetstilbud og møteplasser
for innvandrerkvinner.
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x
x

Ha tilpassede undervisningstilbud innenfor grunnskolepensum kombinert med
språkopplæring for voksne innvandrere uten basisutdannelse fra hjemlandet
Bekjempe hatytringer og rasisme overfor minoriteter.

4.2.2 LHBTIQ1
Norge har kommet svært langt, både på holdninger og rettigheter for LHBTIQ. Høyre er
stolt av at Norge ligger på 2. plass i Europa når det gjelder situasjonen for LHBTIQpersoner. Det er viktig for menneskeverdet i seg selv.
Internasjonal forskning peker på at byer og regioner som fremstår som åpne og tolerante,
i større grad tiltrekker seg kreative og innovative individer. Erfaringer viser at dette
bidrar til økonomisk vekst, nytt næringsliv og nye arbeidsplasser.
Høyre vil

x
x
x

Sikre at Lillestrøm kommune har god og oppdatert kompetanse innen LHBTIQrelaterte tema gjennom tilbud om kurs for barnehage, skole og helse
Invitere idretten og andre barne- og ungdomsorganisasjoner i kommunen til
LHBTIQ-kompetansepåfyll i regi av kommunen
Flagge med regnbueflagget ved sentrale kommunale institusjoner under
arrangementet Oslo Pride

4.3 Grønn omstilling og en bærekraftig fremtid
Bærekraftig utvikling er å gjøre verden bedre uten å ødelegge for de som kommer senere.
Grønn vekst handler om å gjøre det mer lønnsomt å skape verdier på en miljøvennlig
måte. I fremtidens lavutslippssamfunn må vi lykkes med å kombinere verdiskaping med
bærekraft i produksjon og i forbruk av varer og tjenester.
Norske kommuner og lokalsamfunn må spille en aktiv rolle i klimakampen for at Norge
skal kunne omstille seg til å bli et lavutslippssamfunn.
Lillestrøm Høyre vil gjøre kommunens økonomi grønnere. Å utnytte ressursene bedre kan
gi store gevinster for miljø, økonomi og samfunn. Råvarenes levetid må nyttiggjøres
bedre, og den totale avfallsmengden må reduseres. Det skaper arbeidsplasser, samtidig
som det gir bedre miljø og økt verdiskaping for samfunnet. Den grønne økonomien er en
mulighet for Lillestrøm kommune. Lillestrøm Høyre vil jobbe for å tiltrekke seg flere
grønne næringer og legge til rette for grønne valg for de næringer som allerede er etablert
i kommunen.
Lillestrøm Høyre vil

1

Lesbisk, homofil, bifil, trans, interkjønn eller queer
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KULTUR, MILJØ OF SAMFUNN
DET MANGFOLDIGE SAMFUNN
KrF ønsker et samfunn med plass til alle uansett bakgrunn, etnisitet, funksjonsnivå og
legning. Vi ønsker å bekjempe alle former for rasisme og diskriminering. Både barn og
voksne skal oppleve at de er ønsket av samfunnet rundt seg, uten å bli oppfattet som en byrde
eller mindre verdt enn andre. Vi ønsker ikke et sorteringssamfunn.
KrF ønsker å legge til rette for at alle mennesker får en meningsfull hverdag. Det betyr først
og fremst å ha en jobb å gå til, men også frivillig engasjementer eller deltakelse i
fritidsaktiviteter. Mennesker søker felleskap gjennom frivillige lag og foreninger.
Fellesskapene bidrar til engasjement og utfører en uvurderlig samfunnsinnsats. Gjennom å
kjenne til, og være trygg på egen kultur og egne verdier, kan vi lettere møte andre kulturer og
religioner med respekt og toleranse og ta imot nye tilflyttere på en god måte.
Sammen med frivillige organisasjoner skal vi styrke identitet og engasjement, trivsel og
positive nærmiljøer i både bygd og by. Styrken til lokalsamfunn, enten det er i by eller bygd,
vises ved hvor godt vi tar vare på de svakeste og de som faller utenfor. Derfor må offentlige,
private og ideelle aktører samarbeide for å tilrettelegge for mennesker som av ulike årsaker
har behov for ekstra hjelp.

Integrering og inkludering
Lillestrøm er en flerkulturell kommune, og vi skal arbeide aktivt for god inkludering av flyktninger og
andre som kommer flyttende til oss. Det forutsetter muligheter for å ta utdannelse, skaffe seg en bolig,
en arbeidsplass, og integrering i fritidsaktiviteter.
KrF ønsker at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal føle seg likeverdig og inkludert i
fellesskapet. Gjennom en egen likeverdsreform skal det legges til rette for dette, bl.a. gjennom
personlig koordinator og en bedre ordning med BPA (brukerstyrt personlig assistent). Mennesker med
nedsatt funksjonsevne, og andre med spesielle behov, må kunne bevege seg trygt og sikkert rundt i
kommunen og kunne benytte seg av alle kommunens tilbud og tjenester.

KrF vil
•
•
•
•
•
•
•

ha en handlingsplan for integrering av flyktninger
sikre voksne flyktninger fri grunnskoleopplæring og tilstrekkelig norskopplæring
ha et tilstrekkelig antall kommunale boliger tilgjengelig for de som trenger det, også
for flyktninger
bekjempe alle former for rasisme og diskriminering, spesielt hindre radikalisering og
antisemittisme
støtte inkluderende og sosiale møteplasser i dialog med NAV og frivillige
organisasjoner
innføre koordinatorgaranti allerede før fødsel, slik at alle familier som får eller har
barn med nedsatt funksjonsevne får sine rettigheter oppfylt
sikre tilstrekkelig kompetanse og kapasitet ved helsestasjon og i skolehelsetjeneste til
å støtte foreldre til barn med spesielle behov
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•
•
•
•

ha gratis SFO for elever med nedsatt funksjonsevne som har rett til SFO også etter 4.
trinn og ut 10 trinn
bruke BPA som likestillingsverktøy for mennesker med funksjonsnedsettelser, slik at
mennesker med funksjonsnedsettelser og med utviklingshemming kan delta i
samfunnet på lik linje med alle andre
at det skal etableres nytt terapibasseng, enten kommunalt eller i samarbeid med private
aktører
ha flere tilrettelagte arbeidsplasser - også for personer med nedsatt funksjonsevne

Frivillighet, idrett og kultur
KrF vil øke mangfoldet og utjevne diskriminerende sosiale forskjeller gjennom å ha gode
idretts-, kultur- og fritidstilbud for alle i Lillestrøm kommune. Vi vil legge til rette for et godt
samarbeid mellom frivilligheten og kommunen.
Å få mulighet til å delta i idrett og fritidsaktivitet uavhengig av funksjonsnivå eller familiens
økonomi kan bety enormt stor forskjell for mange unges utvikling og trivsel. KrF vil prioritere
breddetiltak og mangfold for barn og unge. Vi vil også å styrke den kommunale kulturskolen.
I dette mangfoldet av kultur hører også kirken og den kirkelige kulturvirksomheten med. Det
må legges til rette for gode arbeidsforhold for Den norske kirke, frivillige kristne
organisasjoner og andre kristne trossamfunn.

KrF vil
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gi større rom for frivilligheten og arbeide for at det offentlige skal forplikte seg til
avtaler og tjenester for de frivillige aktørene som ønsker dette
videreføre utlånssentral med utstyr til idretts- og frilufts formål som et fattigdomstiltak
til lavinntektsfamilier
videreføre opplevelseskort for barn og unge i lavinntektsfamilier
gjennom «fritidskortet» legge til rette for at alle barn skal få mulighet til å delta på
fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi
gi kommunal støtte til frivillige organisasjoner som Kirkens Bymisjon, Mercy House,
Hjelpende Hender og Home Start
fortsette satsning på lokale og regionale idrettsanlegg
arbeide for å få etablert et regionalt svømmeanlegg på 50 meter
videreføre gratisprinsippet for leie av kommunale idrettsanlegg til barn og unge
legge til rette for at skolene skal være åpne for gratis fritidsaktiviteter utenom skoletid
gi økonomisk støtte til lag og foreninger som har tilbud til barn og unge, og støtte
rusfrie barne- og ungdomsarbeid
opprette flere nærmiljøanlegg som aktivitetsparker, stier og turveier
utvikle alle kulturfyrtårnene i hele kommunen
sikre at museumsanlegg og gallerier i kommunen bevares og videreutvikles for å gjøre
natur, historie og kultur tilgjengelig for innbyggerne og besøkende
sikre at de nasjonale kulturhistoriske verdiene på Kjeller flyplass bevares og blir
ivaretatt
gi god tilgang til bibliotekstjenester og legge til rette for lokale kulturelle møteplasser i
hele kommunen
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•
•
•
x
x

gi gode og varierte kulturtilbud til eldre på institusjoner gjennom blant annet Den
kulturelle spaserstokken
styrke den lokale kulturskolen med flere undervisningssteder og arenaer rundt i
kommunen, og tilby konkurransedyktige betingelser for lærerne
sikre gode økonomiske rammer for Den Norske Kirke, inkludert styrking av
trosopplæringen og diakonalt arbeide
sikre vedlikehold av kirkebyggene så de holdes i god stand.
legge til rette for tros- og livssynsutfoldelse

HELSE OG MESTRING
En trygg, aktiv og verdig alderdom
Lillestrøm KrF vil jobbe for en verdig alderdom ved at de eldre pleietrengende, og deres
familier, får den støtten de trenger tilpasset den enkeltes behov. Helse- og velferdstjenestene
skal bygge på tillit og bidra til myndiggjøring av hver enkelt bruker og brukermedvirkning på
alle nivå, slik at man skaper trygge og gode tjenester. I møte med de eldre må spørsmålet
alltid være: Hva er viktig for deg? Det må fokuseres på det som er meningsfullt og gir
livskvalitet for å mobilisere den den enkeltes motivasjon og egne ressurser.
KrF har fokus på tilrettelegging, hverdagsmestring, brukervennlig offentlig kommunikasjon,
velferdsteknologi og fleksible lokale løsninger som vil bidra til å gjøre hverdagen enklere for
de eldre. Dersom vi lykkes med dette, vil behovet for omfattende hjemmetjenester,
omsorgsbolig og sykehjem utsettes. Uansett boform skal eldre oppleve trygghet og verdighet i
omsorgen som blir gitt. Boligen skal være et hjem, og de skal få de tjenestene de har behov
for. Respekten for den enkelte må også omfatte deres religiøse og åndelige behov, og
muligheten til å delta i meningsfulle fritidsaktiviteter.
Mange eldre opplever en hverdag preget av ensomhet. Dette er en utfordring som offentlig
sektor, ideell sektor og den enkeltes familie og nettverk må løse sammen. KrF vil invitere alle
parter til en felles innsats for å bekjempe ensomhet blant eldre. Tryggheten for at det finnes
gode avlastningsordninger frigjør mer frivillig og familiebasert omsorg. Sosiale møteplasser
for mottakere av omsorgstjenester og pårørende gir glede og livskvalitet. Det skaper varmere
lokalsamfunn.

KrF vil
•
•
•
•
•
•
•
•

ha nok omsorgsboliger og sykehjemsplasser i kommunen
sikre gode hjemmetjenester og tilstrekkelig hjelpemidler som f.eks. trygghetsalarm til
alle som har behov
ha omsorgslønn til pårørende som pleier sine gamle foreldre på heltid
fokusere på tidlig rehabilitering hos eldre ved å styrke ergo- og fysioterapeut-tjenesten
at nye sykehjemsplasser etableres i tilknytning til tettsteder
arbeide for økt bemanning og sikre god bemanning med riktig kompetanse på
sykehjem og i hjemmetjenester basert på helse- og omsorgsbehov
ha flere heltidsstillinger og gode vaktturnuser for helsepersonell, det vil gi mer
forutsigbarhet for personalet og bedre kvalitet til innbyggerne
bygge et seniorvennlig samfunn der eldre blir brukt som ressurs, og samtidig får den
omsorgen de har krav på
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Senterpartiet er et grønt alternativ til både de blå og røde partiene i norsk politikk. Vi vil derfor innby de
andre partiene til å støtte Senterpartiets ordførerkandidat på grunnlag av en grønn plattform. Vi er
ideologisk forankret i troen på det frie, myndige mennesket, folkestyret og solidaritet med kommende
generasjoner. Senterpartiets visjon for gode samfunn forutsetter en rettferdig fordeling av samfunnets
ressurser nasjonalt og globalt. Senterpartiets politikk forutsetter en velfungerende blandingsøkonomi
hvor staten legger rammer for markedskreftene gjennom lovgiving og skattlegging. Det er summen av
det vi gjør i fellesskap og det vi gjør som enkeltmennesker, som avgjør om vi lykkes i å skape et
samfunn med små forskjeller i grønne byer, yrende tettsteder og levende bygder. Senterpartiet jobber
for en grønn, fremtidsrettet, inkluderende og mangfoldig Lillestrøm kommune.

Lillestrøm kommune  samhold og fellesskapsløsninger
Lillestrøm Senterparti vil ha en grønn, moderne og tolerant kommune der beslutninger skal tas så
nær enkeltmennesker og lokalsamfunn som mulig. Vi ser innbyggerne som ansvarsfulle mennesker,
og vi vil utvikle gode fellesskapsløsninger for alle kommunens innbyggere. Vi vil styrke det offentlige
tjenestetilbudet, og ikke konkurranseutsette flere av våre velferdsordninger.

Et grønt og bærekraftig samfunn
Lillestrøm skal være et forbilde på hvordan en kommune kan bygges på fornybare ressurser med et
moderne bysamfunn, yrende tettsteder og levende grender. Vi ønsker en kommune der vi tar vare på
både gårdsbruk og villahager, hvor vi skaper flere parseller og skolehager. Det skal produseres mat i
hele kommunen, og innbyggerne i Lillestrøm kommune skal kunne oppleve naturen tett innpå seg.
Det er et stort behov for økt matproduksjon globalt. I Norge produserer vi under halvparten av
maten vi spiser, og folketallet øker. Lillestrøm Senterparti forstår sitt globale ansvar for å øke
matproduksjonen på kommunens ressurser og vil sikre økt sjølforsyning, og verne dyrka og dyrkbar
mark.

Lillestrøm for alle
Lillestrøm Senterparti vil ha en kommune hvor folk tar vare på hverandre, og viser hverandre respekt
og omtanke uavhengig av etnisitet, religion, funksjonsnivå, legning, dialekt, kjønn og alder. Vi vil ha
en kommune hvor folk føler tilhørighet uavhengig av bakgrunn. Lillestrøm skal ha en god
integreringspolitikk, og vi ønsker derfor flere arenaer i lokalmiljøene der folk med forskjellig
bakgrunn og alder kan møtes og delta i integrerings og kulturtilbud.
Eiendomsskatt er i dag et nødvendig tiltak for å gi tilfredsstillende tjenester til innbyggerne. Målet er
å redusere avhengigheten av eiendomsskatt. For å sikre den sosiale innretningen av denne skatten,
skal bunnfradraget økes.
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Barn og unges liv og helse
Lillestrøm Senterparti vil gi mennesker mulighet til å skape gode liv. Veiledning i familieplanlegging,
tilbud om utvidet oppfølging allerede i svangerskap, og en mer tilgjengelig helsetjeneste vil bidra til
positiv utvikling av barn og unges liv og helse.
Det er viktig at barnevernet og helsetjenesten har ressurser, både faglig og økonomisk, også til å
jobbe forebyggende og tverrfaglig på tvers av sektorer i kommunen. Å hjelpe barn og deres familier
tidlig er avgjørende. Tilbudet om tilgjengelig helsestasjon må styrkes slik at barn og ungdom alltid har
en trygg og kompetent voksenperson å gå til med psykiske eller fysiske plager.
Senterpartiet vil:
●
●
●
●
●
●
●
●

ansette flere barnevernspedagoger og migrasjonspedagoger
øke antall årsverk i skolehelsetjenesten
ansette flere helsesykepleiere, vernepleiere, psykologer og leger ved helsestasjonene
øke antall jordmødre
videreutvikle helsestasjon for ungdom ved å flere kveldsåpne tilbud til ungdom
ha lavterskeltilbud for barn og ungdom
utekontaktene skal drive oppfølgingsarbeid som dekker hele kommunen
at helsestasjonen skal etablere et tilbud for LHBT ungdom

KULTUR
For å skape gode lokalsamfunn er det nødvendig med et rikt og variert kulturtilbud. Det må legges til
rette for et mangfold av kulturaktiviteter og kulturuttrykk, og for at hele befolkningen skal kunne
delta i kunst og kulturlivet.
Frivillig engasjement har stor egenverdi fordi det bidrar til å fylle den enkelte deltakers liv med
mening og aktivitet. Frivillig sektor er også en uunnværlig del av fellesskapet og bidrar til at mange
viktige oppgaver i samfunnet blir løst. Det er derfor viktig å satse på kultur og frivillighet i hele feltets
mangfold og bredde. Det skal være gratis å leie kommunale lokaler for alle lag, foreninger og ideelle
organisasjoner fra Lillestrøm kommune.

Kulturelle arenaer og opplevelser
Lillestrøm Senterparti ønsker å styrke Lillestrøm som kulturkommune. Vi vil skape tilhørighet og
livsglede ved å prioritere de lokale kulturtilbudene. Vi ønsker at hvert tettsted skal ha en egen
kulturarena som er tilgjengelig for befolkningen.
Senterpartiet vil bygge videre på kortreiste kulturopplevelser slik vi har mange steder i Lillestrøm
kommune i dag. Teaterforestillinger, konserter, danseforestillinger, museer og kunstutstillinger
skaper glede hos både utøvere og publikum. Vi vet at slike opplevelser er viktige for folkehelsa og
derfor en god investering i velferdssamfunnet. Videre er kultur med på å skape tilhørighet og
eierskap til eget lokalsamfunn, noe som igjen gir engasjement til å bidra i kulturlivet og lokalmiljøet
generelt. Det er derfor vesentlig at kultur i alle former foregår på arenaer i nærmiljøet.
Kirker og lokaler som benyttes av ulike religioner og livssynorganisasjoner er viktige arenaer for
kulturopplevelser. Det er viktig at kommunen viderefører et godt samarbeid med de ulike
organisasjonene.
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Senterpartiet vil:
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

øke driftsstøtten til lag, foreninger, frivillighetssentraler, idretts og kulturgrupper
sikre et bredt medie og kulturtilbud på alle kommunens biblioteker
videreutvikle aktivitetstilbudet for barn og unge i skolenes ferier
satse på utvikling av kulturelle arenaer i alle kommunens tettsteder
bidra til at Lillestrøm kommune sammen med fylkeskommunen og statlige myndigheter får
realisert planen om et helårs museumsbygg kombinert med et større våtmarkssenter i
området ved Fetsund lenser
starte et målrettet arbeid med å få skrevet Fetsund og Bingen lenser samt Nordre Øyeren
naturreservat inn på UNESCOs verdensarvliste
videreutvikle Blaker skanse
at kommunen legger til rette for samarbeid og informasjonsutveksling mellom ulike aktører
som har aktivitet i kommunen
bygge ut og restaurere Husebylåven på Skedsmokorset til et moderne kulturhus og treffsted
etablere et luftfartøyvernsenter på Kjeller
øke rammene til musikk og kulturskolen slik av ventelistene reduseres
etablere en kommunal frivillighetsportal med informasjon, elektroniske søknadsskjemaer og
frister hvor man som borger finner informasjon
opprette en koordinatorfunksjon for å skape et bedre samarbeid og hente ut mulige
synergieffektiver mellom kommune, næring og festivalaktører

Idrett, friluftsliv og frivillighet
Idrettslagene er en av lokalmiljøets viktigste møteplasser og kilder til fysisk aktivitet. Offentlige
midler til idrett er en investering både i den enkeltes livsglede og i fellesskapets nærmiljø.
Senterpartiet vil opprettholde et mangfoldig idrettsliv blant annet gjennom utbygging av anlegg for
alle typer idrett, samt utbygging av tilbud for den uorganiserte idretten. Turløyper i skog og mark,
samt turstier langs vassdragene og grøntareal, løkker, bakgårder og andre nærmiljøanlegg er en
viktig del av den helhetlige idretts og friluftslivspolitikken.
Lillestrøm Senterparti vil ha en stor og mangfoldig frivillig sektor. Store deler av kultur og
organisasjonslivet bæres av frivillig arbeid. Frivillig innsats utfyller offentlig aktivitet og hindrer at
kommersielle interesser overtar idrett og kulturliv.
Uteaktiviteter skaper trivsel, god folkehelse og en bedre forståelse for naturen. Derfor er det særlig
viktig at barn og unge så tidlig som mulig får ta del i friluftsaktiviteter. Lillestrøm kommune har store
naturområder som tilbyr alt fra nærmest urørt natur til tilrettelagte turstier og preparerte skiløyper.
Dette gir et godt utgangspunkt for en aktiv befolkning uavhengig av forutsetninger. Merkede stier
som “helsestier” og skiløyper gir stor helsegevinst og kan utvikles og holdes vedlike gjennom godt
samarbeid mellom kommunen og frivillige organisasjoner.
Senterpartiet vil:
●
●
●
●
●

legge til rette for at alle som ønsker det kan utøve sin idrettsaktivitet
øke driftsstøtten til lag, foreninger, frivillighetssentraler, idretts og kulturgrupper
ha et tettere samarbeid mellom skoler og idrettslag, slik at vi får mer fysisk aktivitet i
skoletiden og utnytter kapasiteten bedre på de anleggene vi har i dag
ved etablering av uteområder og anlegg, legge til rette for skateres/scooternes bruk
ha et mål om en idrettspark i hvert idrettslag, samlokalisert med skoler eller barnehager der
det er mulig
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●
●
●
●
●
●
●
●

sikre at det ved bygging av nye skoler også bygges flerbrukshaller/svømmehall i tilknytning til
disse
øke tempoet i utviklingen av idrettsanlegg
legge til rette for fortsatt merking av turstier i samarbeid mellom kommunen og frivillige
støtte opp om frivillige som driver turmål som skihytter og lignende
legge til rette for vinterstier/gangtraseer for å redusere konflikt mellom skiløpere og andre
på vinterstid
styrke svømmeidretten ved å etablere et nytt svømmeanlegg med 50 meters basseng
legge til rette for et bedre samarbeid mellom offroadsyklister og ski og sykkelmiljøet
arbeide videre for å få til et interkommunalt innendørs skøyteanlegg for Nedre Romerike

MILJØ OG SAMFUNN
Lillestrøm trenger mer kløver! Det skal være enkelt å leve klimasmart og miljøvennlig i kommunen vår.
Senterpartiet vil at de klimasmarte valgene skal være god økonomi for innbyggerne i kommunen.
Lillestrøm skal være et forbilde for hvordan et moderne miljøvennlig storbysamfunn sammen med
yrende tettsteder og levende bygder kan stimulere til etablering av nye bedrifter, nytenkning i
eksisterende bedrifter og skape nye arbeidsplasser. Vi vil ta nødvendige grep for at Lillestrøm
kommune skal redusere klimagassutslippene sine med bidrag fra både næringsliv og innbyggere.
Lillestrøm kommune har et vakkert og variert kulturlandskap bestående av skog, raviner, våtmark,
elver, tjern, innsjø og dyrka mark i ulike former. Dyrkbar mark er under sterkt press. Vi vil sikre disse
områdene for fremtidens generasjoner gjennom å stoppe nedbygging, og heller fortette i allerede
bebygde områder. Lillestrøm kommune skal være et miljøvennlig samfunn hvor vi også tar vare på
biologisk mangfold og truede arter. Pollinerende insekter, som humler og bier, står i fare for å dø ut.
Disse insektene er helt nødvendige for å opprettholde mangfoldet i økosystemene og for at vi skal
kunne høste frukt og bær. I Senterpartiet sitter god forvaltning av naturen i ryggmargen, og vi vet at
man må tenke langsiktig og bærekraftig. Vi vil gjøre alt vi kan for å ivareta viktige habitater og sørge
for at insekter og andre arter har de rette miljøforholdene.

Arbeid og næringsutvikling
Arbeid er ikke bare økonomisk trygghet for den enkelte, men en av de viktigste faktorene for å ha et
velfungerende og helhetlig liv. Vi vet at mange opplever å bli diskriminert på arbeidsmarkedet på
grunn av deres etnisitet eller religion, og vi vil jobbe for et inkluderende arbeidsliv. Lillestrøm
kommune skal ta et særskilt ansvar for dette som en av landets største arbeidsgivere.
Lillestrøm Senterparti ønsker at kommunen opptrer som en moderne og trygg arbeidsgiver for våre
ansatte, men også setter arbeidsvilkår på agendaen hos våre samarbeidspartnere.
Lillestrøm Senterparti erkjenner at et regulert og rettferdig arbeidsliv er avgjørende for de gode
familielivene, folkehelse og frivillig innsats.
Lillestrøm kommune må ta et særskilt ansvar for likestillingsarbeid, antidiskrimineringsarbeid og
antikorrupsjonsarbeid.
På flere områder har Lillestrøms næringsliv potensial til å bli ledende. Dette krever en særskilt satsing
på kompetanse og innovasjon i eksisterende bedrifter. Vi ønsker også å stimulere nye bedrifter til å
etablere seg i kommunen.

Side 6 av 13

Kommunevalgprogram

Lillestrøm SV

1

UTDRAG

x ZƵƐƚĞŽƉƉŚŽǀĞĚďŝďůŝŽƚĞŬĞŶĞƉĊ^ƆƌƵŵƐĂŶĚ
ŽŐŝ&Ğƚ͘
x ƚĂďůĞƌĞĞƚƐĂŐďƌƵŬƐͲŽŐŝŶĚƵƐƚƌŝŵƵƐĞƵŵŝ
ƟůŬŶǇƚŶŝŶŐƟůĞŬƐŝƐƚĞƌĞŶĚĞĂŵƉŵĂƐŬŝŶďǇŐŶŝŶŐŝ>ŝůůĞƐƚƌƆŵ͘
x 'ũƆƌĞŬƵŶƐƚƐĂŵůŝŶŐĞŶƟů'ƵƩŽƌŵƐŐĂĂƌĚŝ
'ĂŵůĞůĂŬĞƌŵĞŝĞƌŝƟůĞƚƌĞŐŝŽŶĂůƚͬŶĂƐũŽŶĂůƚ
kulturmuseum.
x sŝĚĞƌĞĨƆƌĞƐŬƵůƉƚƵƌƉĂƌŬĞŶůĂŶŐƐŇŽŵǀŽůůĞŶ͘

<ƵůƚƵƌ
>ĞǀĞŶĚĞůŽŬĂůŵŝůũƆĞƌ
<ƵůƚƵƌŐũƆƌůŽŬĂůŵŝůũƆĞƚƌŝŬĞƌĞ͕ŽŐŐŝƌĂůůĞďĞĚƌĞŵƵůŝŐŚĞƚĞƌƟůĊƵƚǀŝŬůĞĞŐŶĞƐŬĂƉĞŶĚĞĞǀŶĞƌ͘^sŵĞŶĞƌĂƚ
ƆŬƚƐĂƚƐŝŶŐƉĊŬƵůƚƵƌŽŐĨƌŝǀŝůůŝŐŚĞƚƐŬĂůŐŝŽƉƉůĞǀĞůƐĞƌ
ŽŐƐŬĂƉĞŝĚĞŶƟƚĞƚ͘/ƟůůĞŐŐƟůĊƵƚǀŝŬůĞƟůŚƆƌŝŐŚĞƚŽŐ
ŝĚĞŶƟƚĞƚ͕ŚĂƌƵůŝŬĞŬƵůƚƵƌĂŬƟǀŝƚĞƚĞƌǀŝŬƟŐĞŐĞŶǀĞƌĚŝ͘
<ƵůƚƵƌĂŬƟǀŝƚĞƚĞƌƆŬĞƌůŝǀƐŬǀĂůŝƚĞƚĞŶŽŐŚĂƌƐƚŽƌďĞƚǇĚŶŝŶŐĨŽƌŚĞůƐĞŽŐŝŶŬůƵĚĞƌŝŶŐ͘

&ƌŝǀŝůůŝŐŚĞƚ
^sŵĞŶĞƌĂƚĨƌŝǀŝůůŝŐĞůĂŐŽŐĨŽƌĞŶŝŶŐĞƌĞƌŚĞůƚĂǀŐũƆƌĞŶĚĞŝĚĞƚůŽŬĂůĞŬƵůƚƵƌůŝǀĞƚ͘ĞďŝĚƌĂƌŵĞĚĂŬƟǀŝƚĞƚ
ƐŽŵŝŬŬĞŬĂŶǀĞƌĚƐĞƩĞƐŶŽŬ͘<ŽŵŵƵŶĞŶƐŬĂůƐƚƆƩĞ
ŽƉƉŽŵĨƌŝǀŝůůŝŐĞŽƌŐĂŶŝƐĂƐũŽŶĞƌ͘<ŽŵŵƵŶĞŶƐŬĂůůĞŐŐĞƟůƌĞƩĞŵĞĚůŽŬĂůĞƌ͘&ƌŝǀŝůůŝŐĞ͕ŝŬŬĞͲŬŽŵŵĞƌƐŝĞůůĞ
ůĂŐŽŐĨŽƌĞŶŝŶŐĞƌƐŬĂůŚĂŐƌĂƟƐŵƆƚĞůŽŬĂůĞƌ͘

/ůĚƐũĞůĞƌŽŐĞŶƚƵƐŝĂƐƚĞƌŝůĂŐŽŐĨŽƌĞŶŝŶŐĞƌďŝĚƌĂƌƟůĊ
ďǇŐŐĞůŽŬĂůƐĂŵĨƵŶŶŽŐŵŽƚǀŝƌŬĞƐŽƐŝĂůĞĨŽƌƐŬũĞůůĞƌ͘^s
ŵĞŶĞƌŬŽŵŵƵŶĞŶƐŬĂůůĞŐŐĞƟůƌĞƩĞŵĞĚůŽŬĂůĞƌŽŐ
ŵƆƚĞƉůĂƐƐĞƌĨŽƌƵůŝŬĞŬƵůƚƵƌĂŬƟǀŝƚĞƚĞƌ͘ĊĚĞƚĞƩƐƚĞĚĞŶĞŽŐŵŝŶĚƌĞƚĞƩďĞďǇŐĚĞŽŵƌĊĚĞƌƐŬĂůŚĂƟůŐĂŶŐ
ƟůůŽŬĂůĞƌŽŐŵƆƚĞƉůĂƐƐĞƌ͘hŶŐĚŽŵƐŬůƵďďĞƌŽŐĂŶĚƌĞ
ƟůďƵĚƌĞƩĞƚŵŽƚƵŶŐĚŽŵ͕ĞƌǀŝŬƟŐĞĨŽƌĊŐŝŵĞŶŝŶŐƐĨǇůƚĞĂŬƟǀŝƚĞƚĞƌŽŐĨŽƌĊŵŽƚǀŝƌŬĞĂƚŶŽĞŶĨĂůůĞƌƵƚĞŶĨŽƌ͘^sŵĞŶĞƌĂƚďŝďůŝŽƚĞŬƟůďƵĚĞƚƐŬĂůƵƚǀŝĚĞƐŽŐƐƚǇƌŬĞƐ͘ŝďůŝŽƚĞŬĞƚƐŬĂůǀčƌĞĞŶŵƆƚĞͲŽŐƐĂŵůŝŶŐƐƉůĂƐƐ͘
ƩƌĂŬƟǀĞůŽŬĂůĞƌƐŬĂůƐǇŶůŝŐŐũƆƌĞďŝďůŝŽƚĞŬĞŶĞƐŽŵ
ǀŝŬƟŐĞŝŶƐƟƚƵƐũŽŶĞƌ͘

^sǀŝů͗
x ƚĚĞŶƆŬŽŶŽŵŝƐŬĞƐƚƆƩĞŶƟůůĂŐŽŐ
ĨŽƌĞŶŝŶŐĞƌŝĚĞŶŶǇĞŬŽŵŵƵŶĞŶƐŬĂůƆŬĞƐƵƚ
ŽǀĞƌƐƵŵŵĞŶĂǀĚĞƚĚĞƚƌĞŬŽŵŵƵŶĞŶĞďŝĚƌĂƌŵĞĚŝĚĂŐ͘
x ^ƚƆƩĞŽƉƉŽŵŬƵůƚƵƌĂŬƟǀŝƚĞƚĞƌĨŽƌĊƐŬĂƉĞ
ŝŶƚĞŐƌĞƌŝŶŐŽŐŵƆƚĞƉůĂƐƐĞƌĨŽƌŵĞŶŶĞƐŬĞƌ͕
ƵĂǀŚĞŶŐŝŐĂǀƐŽƐŝĂů͕ƆŬŽŶŽŵŝƐŬĞůůĞƌŬƵůƚƵƌĞůů
ďĂŬŐƌƵŶŶ͘

<ƵůƚƵƌƐŬĂƉĞƌĂƌďĞŝĚƐƉůĂƐƐĞƌŽŐďŝĚƌĂƌƟůǀĞƌĚŝƐŬĂƉŶŝŶŐ͘^sŵĞŶĞƌĚĞƌĨŽƌĂƚŬŽŵŵƵŶĞŶŵĊŚĂĞŶŶčƌŝŶŐƐƉŽůŝƟŬŬƐŽŵŽŐƐĊƚĂƌƵƚŐĂŶŐƐƉƵŶŬƚŝƵůŝŬĞĞƚĂďůĞƌƚĞŽŐŶǇĞŬƵůƚƵƌƵƩƌǇŬŬ͘
^sǀŝů͗
x ,ĂĂŬƟǀŝƚĞƚƐƟůďƵĚƟůƵŶŐĚŽŵŝĂůůĞƚĞƩƐƚĞĚĞne i kommunen.
x ǇŐŐĞ<ƵůƚƵƌůĊǀĞŶƉĊ^ŬĞĚƐŵŽŬŽƌƐĞƚŝƚƌĊĚ
ŵĞĚŽƉƉƌŝŶŶĞůŝŐĞƉůĂŶĞƌ.
x ǇŐŐĞŶǇƩŬƵůƚƵƌďǇŐŐŵĞĚďŝďůŝŽƚĞŬ͕ƐĐĞŶĞ͕
ƆǀŝŶŐƐƌŽŵŽŐŵƆƚĞƌŽŵŝ&ĞƚƐƵŶĚ͘
x ,ĂŵƆƚĞƉůĂƐƐŵĞĚƌŽŵĨŽƌŬƵůƚƵƌ͕ŬĂĨĠŽŐ
ďŝďůŝŽƚĞŬƐƚũĞŶĞƐƚĞƌƉĊ^ŬũĞƩĞŶ͘
x ^ŝŬƌĞĂƚĂůůĞŶǇĞŬŽŵŵƵŶĂůĞďǇŐŐďƌƵŬĞƌϭй
ĂǀďǇŐŐĞŬŽƐƚŶĂĚĞŶĞƉĊŬƵŶƐƚŶĞƌŝƐŬƵƚƐŵǇŬŬŝŶŐ͘
x KƉƉƌĞƩŚŽůĚĞĂůůĞďŝďůŝŽƚĞŬĞŶĞŝĚĂŐĞŶƐƚƌĞ
kommuner.
x ǇŐŐĞŶǇƩďŝďůŝŽƚĞŬŝ>ŝůůĞƐƚƌƆŵŽŐƉĊ^ŬũĞƚten.

/ĚƌĞƩ
/ĚƌĞƩĞŶĞƌEŽƌŐĞƐƐƚƆƌƐƚĞďĂƌŶĞͲŽŐƵŶŐĚŽŵƐďĞǀĞŐĞůƐĞ͘/ĚƌĞƩĞƌŽŐƐĊĨŽƌƌĞƚŶŝŶŐƐǀŝƌŬƐŽŵŚĞƚŵĞĚƐƚĞƌke kommersielle interesser. SV mener at kommunens
ĞŶŐĂƐũĞŵĞŶƚƉƌŝŵčƌƚƐŬĂůǀčƌĞƌĞƩĞƚŵŽƚďĂƌŶŽŐ
ƵŶŐĞ͕ŽŐŚĂƐŽŵŚĞŶƐŝŬƚĊƵƚũĞǀŶĞƐŽƐŝĂůĞĨŽƌƐŬũĞůůĞƌ͘
^sŵĞŶĞƌĂƚƵƚďǇŐŐŝŶŐŽŐĚƌŝŌĂǀŝĚƌĞƩƐĂŶůĞŐŐĞƌ
ĞŶŬŽŵŵƵŶĂůŽƉƉŐĂǀĞ͕ŵĞŶĂƚĚĞƩĞŵĊƵƞƆƌĞƐŝ
ƚĞƩƐĂŵĂƌďĞŝĚŵĞĚŝĚƌĞƩƐůĂŐĞŶĞ͘>ĂŐŽŐĨŽƌĞŶŝŶŐĞƌ
ƐŽŵŽƌŐĂŶŝƐĞƌĞƌĂŬƟǀŝƚĞƚĞƌĨŽƌďĂƌŶŽŐƵŶŐĞ͕ƐŬĂů
ŬƵŶŶĞďƌƵŬĞĂŶůĞŐŐĞŶĞʹŽŐƐĊƐŬŽůĞŶĞƐŝĚƌĞƩƐŚĂůůĞƌ
ʹŐƌĂƟƐ͘<ŽŵŵƵŶĞŶƐŬĂůĚĞŬŬĞůĞŝĞƵƚŐŝŌĞŶĞƟůůĂŐ

ϭϲ

ŽŐĨŽƌĞŶŝŶŐĞƌƐŽŵŵĊďĞŶǇƩĞĂŶůĞŐŐƐŽŵĞŝĞƐĂǀ
ŝĚƌĞƩƐůĂŐ͘

<ƵůƚƵƌƐŬŽůĞŶ

>ĂŐŽŐĨŽƌĞŶŝŶŐĞƌƐŽŵƟůďǇƌĂŬƟǀŝƚĞƚĞƌƟůďĂƌŶŽŐ
ƵŶŐĞ͕ƐŬĂůŚĂŬŽŵŵƵŶĂůƐƚƆƩĞƟůĚƌŝŌĞŶ͘

^sŵĞŶĞƌĂƚŬƵůƚƵƌƐŬŽůĞŶƐŬĂůǀčƌĞĚĞŶŶǇĞŬŽŵŵƵŶĞŶƐŬƵůƚƵƌĞůůĞŇĂŐŐƐŬŝƉ͘ůůĞƐŽŵƆŶƐŬĞƌĚĞƚ͕ƐŬĂůŚĂ
ƟůďƵĚ͘sŝŵĞŶĞƌĂƚƉƌŝƐĞŶƐŬĂůŐƌĂĚĞƌĞƐĨŽƌĊŚŝŶĚƌĞĂƚ
ďĂƌŶƐƚĞŶŐĞƐƵƚĞƉĊŐƌƵŶŶĂǀĨĂŵŝůŝĞŶƐƆŬŽŶŽŵŝ͘

ĂƌŶĞͲŽŐƵŶŐĚŽŵƐŝĚƌĞƩĞŶƐůŝƚĞƌŵĞĚĊƌĞŬƌƵƩĞƌĞĨƌĂ
ŵŝŶŽƌŝƚĞƚƐŵŝůũƆĞƌ͘ŬƟǀŝƚĞƚĞƌƐŽŵĞƌĊƉŶĞŽŐŝŶŬůƵĚĞƌĞŶĚĞ͕ŽŐƐŽŵŽŐƐĊĞƌƌĞƩĞƚŵŽƚŵŝŶŽƌŝƚĞƚƐŵŝůũƆĞƌ͕
ƐŬĂůƉƌŝŽƌŝƚĞƌĞƐ͘^sŵĞŶĞƌĂƚŶčƌŵŝůũƆĂŶůĞŐŐĨŽƌŝĚƌĞƩ
ŽŐĨǇƐŝƐŬĂŬƟǀŝƚĞƚĞƌǀŝŬƟŐĨŽƌůŽŬĂůƐĂŵĨƵŶŶĞŶĞ͘<ŽŵŵƵŶĞŶƐŬĂůƐĂŵĂƌďĞŝĚĞŵĞĚŝĚƌĞƩƐůĂŐĞŶĞŽŵĞƚĂďůĞƌŝŶŐŽŐĚƌŝŌĂǀŝŶƚĞƌŬŽŵŵƵŶĂůĞŝĚƌĞƩƐĂŶůĞŐŐ͘

^sǀŝů͗
x ,ĂŬƵůƚƵƌƐŬŽůĞƟŵĞŝŶŶŝ^&KƐŽŵŐƌĂƟƐƟůďƵĚ͘
x hƚǀŝĚĞŬƵůƚƵƌƐŬŽůĞƟůďƵĚĞƚŵĞĚŇĞƌĞƉůĂƐƐĞƌ
ŽŐŶǇĞŬƵůƚƵƌƵƩƌǇŬŬ͘<ŽŵŵƵŶĞŶƐŬĂůŚĂƟůďƵĚƟůĂůůĞƐŽŵƆŶƐŬĞƌƉůĂƐƐ͘

^sǀŝů͗
x sŝĚĞƌĞĨƆƌĞŽŐƵƚǀŝŬůĞEĞďďƵƌƐǀŽůůĞŶŽŐ<ƵƐŬĞƌƵĚŶĞďďĞŶƐŽŵŬŽŵŵƵŶĂůĞďĂĚĞĂŶůĞŐŐ͘
x hƚďĞĚƌĞďĂĚĞƉůĂƐƐĞŶĞǀĞĚdčƌƵĚǀĂŶŶ͕^ƚĂŵƉĞƚũĞƌŶ͕,ĞŝĂǀĂŶŶĞƚ͕sĂƌƐũƆĞŶ͕'ĂŶƐǀŝŬĂŽŐ
,ǀĂůƐƚũĞƌŶ͘
x ǇŐŐĞŇĞƌďƌƵŬƐŚĂůůĞƌĚĞƌĚĞƚůĞŐŐĞƐƟůƌĞƩĞ
ĨŽƌƵůŝŬĞŝĚƌĞƩƐĂŬƟǀŝƚĞƚĞƌ͘
x ƚŝĚƌĞƩƐĂŬƟǀŝƚĞƚĞƌĨŽƌďĂƌŶŽŐƵŶŐĞƐŬĂůŚĂ
ŐƌĂƟƐůĞŝĞŝŬŽŵŵƵŶĂůĞůŽŬĂůĞƌ͕ŽŐĂƚŬŽŵŵƵŶĞŶƐŬĂůĚĞŬŬĞůĞŝĞŬŽƐƚŶĂĚĞŶĞŝůŽŬĂůĞƌĞŝĚĂǀ
ĂŶĚƌĞ͘

<ƵůƚƵƌŵŝŶŶĞƌ
<ƵůƚƵƌŵŝŶŶĞǀĞƌŶĞƚƐŬĂůƐƆƌŐĞĨŽƌƐĂŵĨƵŶŶĞƚƐĨĞůůĞƐ
ŚƵŬŽŵŵĞůƐĞ͘&ĞƚƐƵŶĚŽŐŝŶŐĞŶůĞŶƐĞƌƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞƌĞƌ
ŶĂƐũŽŶĂůĞŬƵůƚƵƌǀĞƌĚŝĞƌ͘&ĞƚƐƵŶĚůĞŶƐĞƌĞƌĞŶĚĞůĂǀ
ŬĞƌƐŚƵƐŵƵƐĠĞŶĞ͘^sǀŝůĞƚĂďůĞƌĞǀĊƚŵĂƌŬƐƐĞŶƚĞƌǀĞĚ
&ĞƚƐƵŶĚůĞŶƐĞƌ͘^ĞŶƚĞƌĞƚƐŬĂůďůŝĞƚŚŝƐƚŽƌŝƐŬƐĞŶƚĞƌ
ŽŐǀčƌĞĞƚŶĂƐũŽŶĂůƚŬŽŵƉĞƚĂŶƐĞƐĞŶƚĞƌĨŽƌǀĊƚŵĂƌŬ͘
^ĞŶƚĞƌĞƚŵĊďůŝĚĞůĂǀ&ĞƚƐƵŶĚůĞŶƐĞƌŽŐŬĞƌƐŚƵƐŵƵƐĠĞŶĞ͘
^sǀŝů͗
x ƚĚĞŶŶǇĞŬŽŵŵƵŶĞŶƐŬĂůŚĂĞŶŬƵůƚƵƌŵŝŶŶĞǀĞƌŶƉůĂŶĚĞƌŝŶŶďǇŐŐĞƌŶĞŝŶǀŽůǀĞƌĞƐƉĊĞŶ
ĂŬƟǀŵĊƚĞ͘
x ƚĂďůĞƌĞĞƚŬŽŵďŝŶĞƌƚsĊƚŵĂƌŬƐƐĞŶƚĞƌŽŐ&ůƆƟŶŐƐŵƵƐĞƵŵŝŽŵƌĊĚĞƚǀĞĚ&ĞƚƐƵŶĚ>ĞŶƐĞƌ͘
x ŝĚƌĂƟůĂƚdĞƌƟƩĞŶƐŬĂůďůŝĞƚǀŝŬƟŐŶĂƐũŽŶĂůƚ
kulturminne.
x WƌŝŽƌŝƚĞƌĞůĂŬĞƌ^ŬĂŶƐĞŵĞĚ<ƵŶƐƚ^ŬĂŶƐĞŶ
ƐŽŵĞŶĂƌĞŶĂĚĞƌƵƚƆǀĞŶĚĞŬƵŶƐƚŶĞƌĞŬĂŶ
ŵƆƚĞŬŽŵŵƵŶĞŶƐŝŶŶďǇŐŐĞƌĞ͘

&ƌŝůƵŌƐůŝǀ
^sǀŝůƌƵƐƚĞŽƉƉĚĞŽīĞŶƚůŝŐĞƵƚĞƌŽŵŵĞŶĞŝŬŽŵŵƵŶĞŶŽŐƐŝŬƌĞƉĂƌŬͲŽŐŐƌƆŶƚĂŶůĞŐŐŝƐĞŶƚƌĂůĞŽŵƌĊĚĞƌ͘
dƵƌǀĞŝĞƌ͕ƐƟĞƌŽŐƐŬŝůƆǇƉĞƌĞƌǀŝŬƟŐĞĨŽƌĨŽůŬĞŚĞůƐĞŶ͘
ĞƌĨŽƌŵĞŶĞƌǀŝĂƚŶĂƚƵƌͲŽŐĨƌŝůƵŌƐůŝǀĞƚƐŬĂůƉƌŝŽƌŝƚĞƌĞƐ͘^ƟĞƌŽŐƚƵƌǀĞŝĞƌƐŬĂůƟůƌĞƩĞůĞŐŐĞƐĨŽƌďĞǀĞŐĞůƐĞƐŚĞŵŵĞĚĞ͘
^sǀŝů͗
x ^ŝŬƌĞƐƟͲŽŐƚƵƌǀĞŝŶĞƩĞƚůĂŶŐƐĞůǀĞŶĞŽŐǀĊƚŽŵƌĊĚĞŶĞ͘
x ƌďĞŝĚĞĨŽƌĂƚĚĞƚďůŝƌƚƵƌǀĞŝĞƌůĂŶŐƐŚĞůĞEŝƚĞůǀĂ͕ƐĂŬďĞŬŬĞŶ͕ZƆŵƵĂŽŐ>ĞŝƌĂ͘
x &ŽƌƚƐĞƩĞĂƌďĞŝĚĞƚŵĞĚƚƵƌǀĞŝĞŶŽŐŵŝůũƆͲŽŐ
ŚŝƐƚŽƌŝĞƉĂƌŬĞŶůĂŶŐƐ^ĂŐĞůǀĂ͘
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6. Kultur, idrett og frivillighet
Frivillig sektor er limet i samfunnet. Når vi møtes til felles innsats og felles opplevelser, skaper vi
samhold og livskvalitet. Venstre vil at alle i Lillestrøm kommune skal ha tilgang på gode
opplevelser innenfor kultur og idrett, både som utøver og tilskuer, og vil spesielt prioritere bredden
i kultur og idrettstilbud til barn og unge.
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Program for Rødt Lillestrøm 2019 - 2023
Kamp mot Forskjells-Norge
Vi lever i en tid med økende forskjeller. Makt og penger blir samlet på stadig færre hender.
Regjeringen kutter i velferdstiltak for de svakeste samtidig som de reduserer skattene for de rike.
Kommunene får det stadig trangere økonomisk som gjør at de må prioritere stadig hardere. Staten
kutter også i sine støtteordninger til de svakeste. For oss er det helt uaktuelt å kutte i sosialhjelp og
boligstøtte fordi familien får barnetrygd e. l.Disse tingene gjør at vanlige folk får det stadig
vanskeligere. Det er ikke lengre sånn at velferdstaten tar godt vare på deg om du ble alvorlig syk.
Stadig flere må søke sosialhjelp for å overleve. For å bøte på dette la Rødt i sitt alternative budsjett
for 2018 inn 13 Mrd ekstra på kommunebudsjettene. For nye Lillestrøm Kommune ville dette gitt 121
millioner ekstra.
Rødt jobber hver dag for å skape et varmere samfunn både på Stortinget og i mange kommunestyrer,
der vi styrker felleskapsløsningene og reduserer makt og innflytelse for de rike. Vi vil reparere det
offentlige sikkerhetsnettet så ingen faller utenfor, øke skattene for de som har mye i stedet for å
legge til usosiale avgifter, som bompenger og kutt i tilbudet til de svakeste. Det skal ikke være sånn at
stadig flere må ha to jobber for å få dekket utgiftene og aldri kunne etablere seg fordi de aldri får fast
jobb. Trygder og pensjoner må være gode nok til at de som ikke kan jobbe eller er pensjonister kan
leve gode liv.
Arbeidslivspolitikk
Rødt har alltid stått på barrikadene for å kjempe for et bedre arbeidsliv der ingen får ødelagt helsa si
av jobben eller må gå på midlertidig kontrakter i åresvis uten å kunne etablere seg. Lillestrøm
Kommune skal være en pådriver for gode lønns og arbeidsvilkår. Det betyr også at vi vil at Lillestrøm
Kommune skalunngå midlertidige ansettelser og innleie så mye som mulig. I hvert fall ikke utover det
som var lovlig før Regjeringens liberalisering i 2015. Det betyr at vi vil innføre Oslo-modellen som
stiller krav til kommunen både som arbeidsgiver og som oppdragsgiver om tiltak mot sosialdumping
og et useriøst arbeidsliv.
Rasisme og diskriminering
Vi ser en økning i rasisme og fremmedfrykt. Nazister marsjerer igjen i norske gater og representanter
for regjeringspartiene kommer med dårlig tilslørte rasistiske utspill. De spiller på frykt og hat for
politisk vinning. Heldigvis virker det ikke og solidariteten mellom folk står sterkere enn på lenge. Rødt
vil at Lillestrøm skal ta i mot enda flere flyktninger og innvandrere.Her i Lillestrøm er viflinke med
integrering og har ingen store problemer med dagens innvandring. Vi er ikke redd for å diskutere
utfordringene som kommer når forskjellige kulturer møtes. Vi tør å si ifra når noen er vant til en
praksis som vi mener er uakseptabel, men vi husker også på at folk er folk Vi har alle de samme
grunnleggende behovene og mer tilfelles enn det som skiller oss.
Diskriminering kommer i mange utgaver ved siden av rasismen er det kvinneundertrykkingen som er
mest omfattende og i stor grad innebygget i hvordan samfunnet fungerer. Her er det langt igjen til vi
er i mål. Selv om mye har skjedd de siste tiårene. Kvinner tjente for eksempel gjennomsnittlig bare
87% av det menn gjorde i 2018. Rødt står på barrikadene mot all diskriminering, også den som
rammer de som har et annet kjønnsutrykk og/eller valg av partner. Alle har rett til å få være den de
er uten diskriminering og undertryking. Vi deltar selvsagt i Oslo Pride paraden 22. Juni.

Rødt er sterkt i mot å gi nazister og andre hatgrupper en talerstol eller plattform som om de var
vanlige meningsmotstandere. Det er de ikke. Hver gang slike grupper får slippe til er det mange som
blir nektet sin frihet og ofte utsatt for voldelige angrep.Aldri mer er ikke bare ord i historieboka. Aldri
mer er et løfte om aldri vike unna for hat og rasisme. Sammen skaper vi et varmere og mer
inkluderende samfunn.
Boligpolitikk og byutvikling
Boligprisene øker stadig. Nå erdet i praksis ikke mulig for en familie med en vanlig inntekt å etablere
seg i praktisk avstand til kollektivknutepunkter, butikker og offentlige tjenester i Lillestrøm
Kommune. Romerike har en høy befolkningsvekst og Lillestrøm vil ta en stor del av denne også
framover. Skal det gå bra er vi nødt til å bygge rimeligere boliger som de som jobber i nærheten har
råd til å bo i. Vi må ha næringsutvikling som gir flere arbeidsplasser nær der folk bor.
Vi må også satse enda hardere på kollektivttilbudet, det går ikke an å bygge seg ut av køproblemene.
Bompenger vil ikke løse noe så lenge folk ikke har noe godt alternativ til bil, da blir det bare enda en
usosial avgift folk må betale.
Miljø og klimapolitikk
Lillestrøm Kommune har ambisiøse klimamål. Det må vi ha skal vi ta vår del av jobben med å bremse
klimaødelegelsen. Ungdommene som skolestreiket har helt rett. Vi må reagere nå. Vi må bevege oss
vekk fra fossilt brennstoff og over på fornybare energiformer, men uten å ukritisk ofre
naturområder.Vi må bygge ut kollektivtilbudet og sykkelveiene slik at det blir lett å velge bort bilen.Vi
må beskytte jordbruksområder ogandre naturområder. Vi trenger mer kortreist mat. Å bygge boliger
i Nitelva er galskap. Lillestrøm kommune har store naturvernområder som vi må beskytte.
Næringsutviklingen må vinkles inn på miljøvennlige produkter og tjenester. Vi må tenke mer
langsiktig og ikke la politikken bli styrt av kortsiktige profittmotiv. Vi må stå i mot kapitalismens evige
trang til hemningsløs vekst koste hva det koste vil. Vi trenger ikke bare kortreist mat, men også
kortreiste jobber. De som jobber i kommunen må også ha råd til å bo her.
Skole og ungdomspolitikk
Barn og ungdom er framtiden, skal vi lage en kommune det er godt å bo i må vi starte med de unge.
Vi må sørge for at de har et sunt fritidstilbud som ikke koster for mye penger. Vi må ha mange nok
gode barnehager hvor pengene går til barna og ikke velferdsprofitører. Vi må ha barnehager og
skoler som jobber aktivt mot mobbing, rasisme og annen trakassering. Vi må ha skoler som tilpasser
opplæringen til den enkelte elev og som lærer elevene å tenke sjøl og å manøvrere trygt i dagens
informasjonssamfunn. Elever som har lært å respektere hverandre.
Rødt mener at leksefri skole og varm skolemat vil gi både bedre læring og sosial utjenvning. I dagens
system er mye av læringen overlatt til hjemmet og de ressursene som foreldrene kan stille opp med.
Rødt mener også at gratis barnehage og skolefritidsordning(SFO) vil redusere forskjellene og bidra til
integrering.
Ikke alle ønsker eller har råd til å betale for å delta i den organiserte idretten eller ta dyre dans- eller
musikktimer. Vi trenger flere ungdomsklubber og aktiviteter som koster lite eller ingenting. Mye av
dette kan gjøres i samarbeid med SFO, skole og frivillige organisasjoner. Barn og unges
kommunestyre er et kjempegodt tiltak som må bygges ut. Rødt vil gi ungdommen større innflytelse
på samfunnet de skal arve. Vi er for å gi sekstenåringer stemmerett.

Internasjonal Solidaritet
Rødt er i mot EØS, vi skal bestemme selv i eget land. Europa kommer uansett til å handle med oss.
For oss er økt folkestyre viktig. Vi er konsekvente i mot USA og Natos angrepskriger i resten av
Verden. Disse krigene handler om å rydde vei for kapitalistenes hensynsløse utnyttelse av
arbeidskraft og naturressurser. Rødt er solidariske med alle folk som kjemper for frihet, blant andre
palestinere og kurdere.

