Program Indre Østfold KrF 2019-2023
1

Verdigrunnlag

KrF bygger sin politikk på den kristendemokratiske ideologi. Vårt verdigrunnlag er hentet fra Bibelen,
den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne
menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret.
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Bygge en ny kommune – Indre Østfold

Indre Østfold KrF vil arbeide for at hele den nye kommunen skal ha gode og likeverdige
tjenestetilbud. Prosessen fra å være fem selvstendige kommuner til å bli én må være preget av
samarbeid og gjensidig respekt. Indre Østfold kommune må bygge sin virksomhet på FNs
bærekraftmål. Vi vil arbeide for at den nye kommunen drives økonomisk ansvarlig uten at det

innkreves eiendomsskatt på private boliger.
Indre Østfold har flott natur, lune by- og tettsteder og en unik historie som vi vil ta vare på.
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Oppvekst og skole

En barndom har betydning hele livet. Et samfunn som er bra for barna er bra for alle.
Rammen for en god oppvekst er stabile og trygge familier.
KrF vil:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ha barnehager der barn får utvikle seg gjennom lek, samspill og kreativ
utfoldelse
vurdere innføring av kommunal kontantstøtteordning for 2 åringer i
kombinasjon med barnehageplass
ha en skole som i samarbeid og forståelse med hjemmet utruster barn til å møte
livet
at våre barn skal bli kjent med den kristne kulturarven gjennom bl.a.
barnehage- og skolegudstjenester og KRLE-faget
ha variert tilbud innen offentlige og private barnehager
ha en positiv holdning til etablering av friskoler
at det sikres gode fagmiljøer i skolen og at lærerne tilbys etterutdanning
ha fokus på økt digitalisering i skolen
lage en felles skolebruksplan for hele kommunen med et godt skoletilbud
etablere et mobbeombud for skolene i Indre Østfold Kommune
videreføre ungdomsteamet ved ungdomsskolene
være positive til å støtte 10.klasses turer til Polen/Tyskland for å lære om
Holocaust
støtte oppbyggingen av lokal grenselos-senter på Trøgstad fort, som kan brukes
til undervisning av elever om lokale historier fra okkupasjonstiden
videreføre velkomstklasser for fremmedspråklige i kommunen

•
•
•
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innføre et «fritidskort» for alle barn fra 6 til fylte 18 år
inkludere flere faggrupper i skolehelsetjenesten
styrke tidlig innsats i barnehage og skole

Helse, omsorg og sosial
KrF ønsker en samfunnsutvikling som styrker folkehelsa og utjevner sosiale
helseforskjeller. Et likeverdig tilbud av helsetjenester er derfor viktig. Respekt for
hvert enkelt menneske, kvalitet, trygghet, tilgjengelighet og omsorg skal utgjøre
kjerneverdiene og skal prege tjenestene.

KrF vil:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vil at tildeling av helsetjenester vurderes utfra behov og faglig vurdering i
samråd med bruker
sørge for nok personell med kompetanse på helsestasjonene
arbeide for å unngå uønskede svangerskap
gi moralsk, praktisk og økonomisk støtte til alle gravide som velger «ja til
livet»
gi omsorg og hjelp til kvinner som sliter etter en abort
gi støtte til Kirkens SOS
styrke hjemmebasert omsorgstjeneste ved å ta i bruk ny velferdsteknologi
gjennomføre forebyggende hjemmebesøk hos alle eldre fra fylte 80 år
videreføre støtte til Home-Start
videreutvikle brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
sørge for nok personell med kompetanse i sykehjem og hjemmebasert
omsorgstjeneste.
sørge for at barnetrygden ikke medregnes i inntekten ved beregning av
sosialhjelp

5 Rus- og Psykiatri
KrF vil at den enkelte rusavhengige skal få god hjelp og behandling. De som ønsker
hjelp til et liv i rusfrihet skal få hjelp og oppfølging til det. Psykisk helse er en av KrFs
viktigste satsingsområder.
En god psykisk helse er viktig for god livskvalitet, og for å mestre dagliglivet, skole
og jobb. Innsatsen må derfor settes inn tidligst mulig for de som sliter.
KrF vil:
•
•
•

samarbeide med frivillige og organisasjoner for å forebygge rus
ha samarbeid og samhandling mellom fagområder, som barnevern, skole,
helsestasjon, BUP og de pårørende
forebygge rus/psykiatri innen alle kommunale ansvarsområder.

•
•
•
•

•
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bidra til å bedre livskvalitet hos brukere som har et rusproblem
arbeide for å redusere alkoholmisbruk
ha en restriktiv skjenkepolitikk og sørge for kommunale kontroller
arbeide for reduksjon av sykefravær i kommunale virksomheter, blant
annet ved at ledere og tillitsvalgte skoleres for bedre å bistå ansatte som
sliter
også benytte tilbud fra ideelle behandlings institusjoner (som f.eks
Evangeliesenteret)

Integrering og mangfold

Vår region har lang tradisjon for å ta imot mennesker fra ulike kulturer. Indre Østfold KrF
ønsker å legge til rette for en best mulig integrering av mennesker fra andre land. Det er viktig
at dette arbeidet er preget av respekt for menneskeverd og ulike kulturer og religioner. En
viktig del av arbeidet på dette feltet vil være å etablere et felles kompetansesenter for
integrering og opplæring der en samordner ressurser og får til et godt samarbeid både mot
arbeidsliv, videregående skoler, høyere utdanning og frivilligheten.
KrF vil:
•
•
•
•
•
•
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ha en god samordning av alt det kommunale arbeidet som berører opplæring og
integrering i et eget kompetansesenter
ha gode velkomstklasser for fremmedspråklige barn
etablere et innvandrermuseum i Askim
støtte tiltak som hindrer utenforskap
bosette kvoteflyktninger etter forespørsel fra IMDi
gi et godt helsetilbud til innvandrere

Næring og verdiskaping

Vi har lange tradisjoner for å bygge landet gjennom næringsutvikling etter tradisjonene fra
Hans Nielsen Hauge. Vi ønsker å skape gode relasjoner til dagens næringsaktører og legge til
rette for utvikling og knoppskyting. Vi må sette mål om nye grønne arbeidsplasser og
etablering av miljøvennlig næringsliv, og bidra til å gjøre eksisterende arbeidsplasser mer
miljøvennlig ved teknologiutvikling og statlige støtteordninger også innen
landbruksnæringen.
KrF vil:
•
•
•

markedsføre Indre Østfold næringsområder med sentrale beliggenheter langs E18 og
jernbanen og sørge for å ha tilstrekkelige nye næringstomter
ha en restriktiv holdning til utbygging av dyrket mark
stimulere og medvirke til lærlingplasser i det offentlige som private arbeidsplasser.

•
•
•
•
•

at kommunen skal bidra til å nå nasjonale og regionale klimamål gjennom å redusere
klimagassutslipp og energibruk i egen virksomhet og i kommunen som helhet.
at kommunale klimaplaner tar i bruk neste generasjons klimaløsninger.
drive holdningsskapende arbeid som gir endring i energiadferd hos enkeltpersoner,
organisasjoner og næringsliv
arbeide for at kommunen implementerer energi- og klimakrav i sine anskaffelser.
ha en aktiv næringspolitikk i kommunen med tilrettelegging for nye arbeidsplasser
både i steds- og byområder

• begrense ulvebestanden i henhold til forvaltningsplanen.
8 Kultur- og frivillighet
Gode kulturopplevelser fungerer både samlende og identitetsskapende. KrF ønsker å
styrke kulturtilbudet i kommunen gjennom å stimulere til et aktivt kulturliv på grasrota
basert på frivillighet. Idrett og friluftsliv er en viktig del av frivillighet og det utvidete
kulturbegrepet. Den nye kommunen har unike muligheter til gode friluftsopplevelser.
Derfor er det viktig å legge til rette, slik at flest mulig får ta del i dette, samtidig som det
ikke må føre til større slitasje på naturen enn nødvendig Kommunen er rik på
kulturminner som peker på viktige hendelser i historien. Det er viktig å ta vare på disse
slik at kommende generasjoner også kan se og lære om historien.
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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ha et godt og variert tilbud på kulturskolen
ha utveksling og samarbeid med israelske kulturinstitusjoner
ha gode rammebetingelser for idrett, friluftsliv, kor og korps i samarbeid
med frivilligheten
at alle skolebarn i kommunen skal ha mulighet til svømmeopplæring i
nærmiljøet. Dette betyr videreføring av dagens svømmehaller samt bygging
av ny svømmehall i Mysen.
bygge nytt Parklokale i Askim folkepark
gi Kirkelig Fellesråd nok ressurser til å drive trosopplæring og diakoni, samt
utføre alle kirkelige handlinger. Frimenigheter får tilskudd i henhold til DNK
gi Kirkelig Fellesråd nok ressurser som sikrer tilstrekkelig vedlikehold av
kirkene i kommunen.
bruke kompetansen hos fylkeskonservatoren i Viken som en positiv ressurs
for vern av kulturminner
utarbeide en kulturminneplan som også inneholder plan for vedlikehold
lage en handlingsplan for frivillighet

Kollektivtransport – samferdsel
Indre Østfold blir en stor kommune i utstrekning og med ansvar for mange skolebarn. I
et folkehelseperspektiv har vi mye å hente på gode gang og sykkelveier. KrF ønsker å
få mest mulig ut av de ressursene felleskapet har og vil bygge forenklede sykkelstier i

hele kommunen. Næringslivet er avhengig av gode transportårer og derfor ønsker vi en
god dialog med aktørene. Veier som er spesielt ulykkesbelastet må få høy prioritet. Vi
har en nullvisjon for trafikkulykker.
KrF vil:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ha et sykkelveinett som gjør sykkel til det foretrukne fremkomstmiddelet på
kortere arbeidsreiser
bygge «forenklede sykkelstier» som kan avvike fra veivesenets normer
prioritere skilting/merking av gang- og sykkelveier som bedrer syklistenes
sikkerhet; særlig langs skoleveier.
ha sykkelveier langs alle hovedveier
at kommunen skal ha en offensiv sykkelsatsing overfor egne virksomheter
og ansatte
at Fylkesvei 22 oppgraderes
at Fylkesvei 120 oppgraderes
ha en god tverrforbindelse for bilister mot Sykehuset Østfold, Kalnes
ha gode offentlige kommunikasjonsmuligheter til Kalnes (buss og tog)
gjenåpne regulær togtrafikk til Sarpsborg på Østre linje
overføre mer varetransport til jernbane
at E18 fullføres frem til Vinterbro
bygge gang- og sykkelvei til Lyseren og Hovin kirke som planlagt
ha planfri påkobling mellom Østre linje og Follobanen sør for Ski
opprettholde Statens veitrafikkstasjon i Eidsberg

Klima og miljø
KrF har alltid arbeidet for et bærekraftig samfunn der vi skaper verdier for å gi
mennesker gode og trygge liv uten å ødelegge vårt felles livsgrunnlag. I et samfunn
forvaltes naturen og ressursene til beste for alle mennesker, både for oss som lever i
dag og kommende generasjoner.

KrF vil:
•

at kommunen skal ha mål innenfor det grønne skiftet. Arbeide for en
overgang til produkter og tjenester som gir betydelig mindre negative
konsekvenser for klima og miljø.

•

lage en klimaplan og et klimabudsjett for kommunen. Dette skal være
styrende for andre kommunale planer og sikre at klimagassutslipp er
tallfestet og i samsvar med FNs klimapanel og anbefalinger.
at kommunen og kommunale enheter blir miljøfyrtårnsertifisert, og
oppmuntre næringsliv, virksomheter og arrangement til å bli det samme.
delta i miljønettverk med andre kommuner som f.eks. Smart City konseptet i
Halden med forskning og innovasjon.

•
•

utvikle en energispareplan og ta i bruk ny teknologi for kommunale bygg.
skifte ut kommunale kjøretøy til lav- og nullutslippskjøretøy. Etablere fylleog ladestasjoner for strøm og biodrivstoff. Prioritere miljøvennlig transport i
alle plan- og areal-prosesser.
stimulere til mer kortreist og økologisk dyrket mat, ved utvikling av bondens
marked og andelsjordbruk.
arbeide for å redusere matsvinn i alle ledd
utvikle potensialet i bioenergi fra skog og jordbruk, samt husdyrgjødsel.
Stimulere til FoU i samarbeid mellom NIBIO/NMBU på Ås og lokale
bønder/ skogbrukere.
sikre effektiv forebygging og beredskap i forhold til mer ekstremvær.
bevare artsmangfoldet og hindre ødeleggelse av sårbare økosystem. Særlig
viktig her er myrområder og våtmarker. Disse områdene har også stor verdi
som flomvern ved ekstremvær.

•
•

•
•
•

•
•
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By- og tettstedsutvikling og byene som regionale motorer
By- og tettstedsutviklingen må ha som mål å ha nærhet til innbyggerne og gi gode lokale
tjenestetilbud. Byene spiller en viktig rolle som kultursentra, ikke bare for byene, men

også for områdene rundt.
KrF vil:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ha byutvikling i Askim og Mysen
ha variert bebyggelse med eneboliger og blokker
ha flere gang- og sykkelveier i sentrum i by- og tettstedene
ha fortetting for å unngå̊ å bygge ned matjord og for å ta vare på
rekreasjonsområder og grønne lunger
redusere transportbehov gjennom fortetting i kollektivbaserte knutepunkt.
ha et godt utbygd fiber/bredbånd i hele kommunen
prioritere grøntområder, parker og lekeplasser
gi plass til nyskapende arkitektur og moderne løsninger.
beholde Askim kulturhus som regionens felles kulturhus
tilby attraktive boligområder
opprettholde politistasjonen i Askim

