Rømskog Arbeiderparti
Valgprogram 2011 – 2015
Alle skal med
Barn og ungdom skal vi fortsatt satse på, de er
viktige for framtida i vår kommune
Rømskog Ap skal kjennes igjen som et parti som tar ansvar, vi skal
se på hver enkelt sak i en helhet og vi skal belyse konsekvensene
av et vedtak. Dette har vi gjort i tidligere perioder, og det skal vi
fortsette med til innbyggernes beste.

Rømskog Arbeiderparti vil i perioden aktivt jobbe for:
Ungdom
 Gi Ungdomsrådet mulighet til å fremme saker i Kommunestyret
 Videreutvikle Fritidsklubben som et godt tilbud til ungdommen
 Flere sommerjobber for ungdom til vedlikehold også for ungdom
under 18 år
 Se også flere punkter for barn og ungdom under de andre
hovedpunktene
Miljø og klima
 Benytte vedtatt klimaplan som grunnlag for å støtte opp om miljøtiltak
på lokalt plan
- Eksempel: - Bytte ut oljefyr på skolen med et miljøvennlig alternativ
- Utvide kildesortering med bla plast
 Fortsette utbygging av kloakk, Bøen/Kirkerud og utvide på Vestsida
 Vi vil opprettholde dagens skrotinnsamling
Næringsliv, turisme og arbeidsplasser
 Arbeide for å øke strømtilførselen til vår kommune
 Arbeide for å etablere et nytt industriområde
 Arbeide for å holde på de arbeidsplassene vi har, og være støttespiller
ved utvikling av nye arbeidsplasser, spesielt for kvinner
 Arbeide for å opprette og tilrettelegge hjemmekontor/studiekontor
med bla Fibernett
 Videreføre ordningen med næringsfond
Livsløpet (Barnehage, skole, SFO og eldre)
 Arbeide for å opprettholde og utvikle de gode tilbudene som finnes i
dag
 Arbeide for at dekningen av trygdeleiligheter, sykehjemsplasser og
omsorgsleiligheter er så nær det løpende behovet som mulig.
Kvaliteten på tjenestene skal være så god som mulig, ved at vi bla
tilbyr hjemmelaget mat på eldresenteret, og fortsette med utkjøring til
de hjemmeboende eldre som ønsker det.
 Arbeide for at prisnivået på våre tjenester holdes stabilt og ikke økes
mer enn pålagt fra sentrale myndigheter
 Rømskog AP vil at drift av barnehage og eldreomsorg fortsatt skal
være kommunal, og ikke privatiseres
 Aktivt arbeide for tilflytting til kommunen slik at barnehage og skole
fortsatt skal bestå, og derved bedre muligheten for at Rømskog skal
bestå som egen kommune

Kultur
 Lage en kulturminneplan som skal følges opp fortløpende
 Vedlikeholde og utvikle det gode tilbudet på biblioteket
 Kommunale kulturtilbud for alle, f.eks. opplegg i ferier for skolebarna
 Støtte utvikling og opprettholding av trim- og sportslige aktiviteter for
hele livsløpet, som f.eks. bussturer for eldre til svømmebasseng eller
kulturelle aktiviteter utenbygds
 Fortsatt støtte opp om frivillige lag og foreninger da disse gjør en god
jobb for befolkningen i Rømskog
Samferdsel og kommunale bygninger
 Fortsette avsetning til fond til forlengelse av gang- og sykkelvei til
Eidet
 Påvirke for å utbedre fylkesveiene i kommunen
 Arbeide for at kommunale veier blir godt vedlikeholdt
 Følge opp vedlikeholdsplanen over kommunale bygninger. Dette løses
ved f.eks. utvidet bruk av ungdom i skoleferier
 Fortsette med utbygging av veilys etter prioriteringsliste
 Jobbe for å få ordentlig bussholdeplass ved Eidet
 Jobbe for et tilbud ”Trygt hjem” for ungdom på kveldstid i helga
- Eksempel: Transport hjem fra Bjørkelangen
Samarbeid
 Arbeide for å være en selvstendig kommune, men ser viktigheten av
interkommunalt samarbeid både nasjonalt og internasjonalt
 Samarbeide med nabokommuner for å få gjennomført
Samhandlingsreformen
(Reform på forebygging av sykdom og på utskrivningsklare pasienter
fra sykehus)
Østfold Energi
Vi vil fortsatt beholde våre aksjer i Østfold Energi

De viktigste sakene er: (uprioritert rekkefølge)
- Arbeidsplasser / Bedriftsetablering
- Tilflytting
- Ungdom

Dette er oss som står på lista:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nils Nilssen
Catrin Nylænde-Haugen
Aksel Robert Haugen
Thor Øystein Myrvold
Andreas Lejon
Hans Vegar Olsen
Jan Kolbjørn Børresen
Laila Blom
Henning Sletten

(Ikke tilstede på bildet)

Vi går for at Nils skal videreføre den jobben
som han har startet.
Har du lyst til å bli medlem? Ta kontakt med:
Leder Roar Karlsen
Sekr. Nils Nilssen

481 87810 mail: roark@online.no
959 80329 mail: nnilsse@online.no

På internett: www.dna.no/ostfold og velg Rømskog under Lokale partisider.

