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Lik rett til skole og utdanning 

Lik rett til gratis utdanning må være en grunnleggende rettig
het. Egenandeler og _mangel på lærlingeplasser gjør i dag at 
ikke alle stiller likt. Akershusskolen trenger også en kraftig 
opprustning dersom den skal kunne tilby et godt nok arbeids
og læremiljø både for ansatte og elever. 

Akerhus Rød Valgallianse krever: 
• Økte driftsmidler til den videregående skolen 
• Gratis skolebøker og læremidler, uten reklamefinansiering 
• Ingen egenandeler i den videregående skolen. Foreldrenes 

økonomi skal ikke bestemme kvaliteten på skolegangen du 
får. 

• Utredning og nødvendig opprustning av det fysiske miljøet i 
skolen. 

• Tilgang til PC og Internett for alle elever. 
• Rett til videregående skole, uavhengig av alder og antall år i 

den videregående skolen. 
• Rett til morsmålsopplæring for alle fremmedspråklige elever 

uavhengig av norskkunnskaper 
• Nei til Høyres "frie" skolevalg - elever er ikke kasteballer 
• Forsvar retten til gratis skoleskyss 

Lærlingeplasser til alle som ønsker det. 
• Styrk yrkesopplæringsnemda 
• Utadrettet virksomhet og lærlingekontakt, ikke byråkrati 
• Stopp kommunal overtaking av de videregående skolene 
• Bygg ut tilstrekkelig med elevplasser - nei til kveldsskole 
• Fylket må eie, ikke leie 
• Ingen "kreative" løsninger, ingen midlertidige løsninger må 

bli permanente 
• Forsvar folkehøyskolene, fortsatt fylkeskommunal drift. 

Bedre kollektivtrafikk - bedre 
miljøpolitikk! 

Markedskreftenes frie spill utsetter natur og miljø for stort 
press, særlig i et tett befolka fylke som Akershus. Ei bærekraf
tig utvikling forutsetter at mennesker, natur og miljø settes 
foran næringslivets trang til profitt og ekspansjon. I Akershus 
vil et av de viktigste tiltakene for ei slik utvikling være ei 
omlegging av infrastrukturen: Bekjemping av privatbilismen, 
storstilt satsing på kollektivtransport og løsninger med etable
ring av arbeidsplasser, samferdsel og oppvekstmiljø som en 
helhet. Vern av natur, landbruksarealer og grønne lunger er et 
annet viktig element. 

Akershus Rød Valgallianse krever: 
• La Kolsåsbanen leve, forleng banen til Rykkinn! 
• Privatbilismen kveler Akershus. Gjør kollektivtransport til et 

reelt alternativ 
Legg ned SL - fylkeskommunalt drift av kollektivtrafikken! 

• Stopp takstøkninga nå - Halvering av takstene over 10 år 
• Styrk TT-ordninga 
• Ungdomskortet må bestå og utvides til 26 år handlingsplan 

for finansiering 
• Vern om dyrka mark (LNF-områder) 
• Ingen golfbaner på dyrkbar mark 
• Forsvar allemannsretten, bevar strandsonene, ingen 

dispensasjoner 
Ikke røre Markagrensa. 

• Bygg nærsentra, ikke bilbaserte kjøpesentre 
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Fellesliste 
Til fylkestingsvalget i Akershus stiller Miljøpartiet de Grønne og 
Rød Valgallianse felles liste. De første kandidatene på lista er: 

01 Romy Rohmann 1959 Oppegård 
02 Pål Jensen 1952 Ski 
03 Claudia Behrens 1965 Nesodden 
04 Linda Tangen 1979 Nesodden 
05 Hilde Karin Larsen 1950 Nittedal 
06 Lars Akerhaug 1981 Bærum 
07 Dag Viljen Poleszynski 1946 Bærum 
08 Håvard Hvidsten 1973 Nes 
09 Marianne Moltke-Hansen 1951 Nannestad 
10 Tormod Jarsve 1954 Skedsmo 

I kommunevalget stiller partiene med egne lister. Her er noen av RVs 
førstekandidater 

Odd Klunderud Ski: 
- Sist vinters strømpriser viser klart hva 
som skjer når det skal drives butikk med 
folks primærbehov. RV vil ha tilbake 
kommunal styring over krafta. 

Oddveig Olsen Lørenskog: 
- RV er det eneste partiet som ikke har som 
mål å sitte i høye posisjoner på toppen av det 
borgerlige, parlamentariske systemet - vi 
ønsker å være i opposisjon til dette systemet. 
Vi vil være støttespillere for folkelige beve
gelser og være en vaktbikkje som avslører 
hva som virkelig skjer i kommunestyrene. 

Lars Akerhaug Bærum: 
- Ungdomskultur er mer enn fl atfyll, fotball 
og fiolin. RV vil kjempe for alternativ 
ungdomskultur og selvstyrte ungdomshus. 

Elisabeth Sommerfelt Asker: 
- De viktigste kvinnespørsmålene i dag er 
6-timersdagen, lønnen i det offentlige, 
boligprisene og barnehagepolitikken. Det er 
fortsatt kvinnene som i hovedsak er 
dobbeltarbeidende og har ansvaret for at 
hjulene går rundt hjemme. 

Odd Nyborg Rælingen: 
- La kommunene beholde skatteinntektene. 
Invester i skole, helse, kultur og velferds
tilbud. Gjennom det siste tiåret har andelen 
kommunen får igjen av de skattemidlene de 
betaler inn til staten, skrumpet inn dramatisk. 
Dette må vi snu. 
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Kamp mot privatisering - nei til 
profitt på helse og omsorg! 
Markedskreftene presser på for privatisering av offentlige opp
gaver. Velferdsordningene som arbeiderbevegelsen har bygd 
opp utsettes for harde angrep. Privatisering fjerner den politis
ke og demokratiske kontrollen over velferdsgodene og mulig
heten til å føre en bevisst fordelingspolitikk. Enda flere viktige 
avgjørelser blir tatt i lukkede styrerom, og enda større deler av 
økonomien blir styrt av profitt og ikke av folks behov. 
Privatisering og "konkurranseutsetting" undergraver både bru
kernes og de ansattes rettigheter. Der hvor hensynet til folks 
velferd skal være det primære blir hensynet til lønnsomhet det 
viktigste, og folk kommer i annen rekke. Kvinner er allerede 
svakere stilt enn menn. Kvinner er i flertall både blant bruker
ne og de ansatte i offentlig sektor og vil bli hardest ramma av 
privatisering. 
Akershus Rød Valgallianse går mot all privatisering av fylkes
kommunens oppgaver: 

• Styrking av helsevesenet uten private aktører 
Fylkeskommunen må sjøl stå for reinholdet i den videregå
ende skolen 

• Nei til salg av Akershus Energi 
Anbudsutsetting svekker sjåførenes rettigheter 
Ingen flere bussruter på anbud 
Tilbakeføring ved kontraktsbrudd og kontraktsutløp 

• Fylkeskommunen må ha arbeidsgiveransvaret 

Rik stat - fattige kommuner? 
Å gi folk en skikkelig skole, barnehage, hjemmehjelp og kol
lektivtilbud er kommunene og fylkeskommunens ansvar, men 
inntektene er for små til at innbyggerne kan tilbys et fullverdig 
tilbud. Dette fordi stadig mindre av skatteinntektene går til 
kommuner og fylkeskommuner. Statens andel øker. Samtidig 
pålegges kommunene stadig nye oppgaver uten at det følger 
penger med. Statens formue må i større grad føres tilbake til 
kommunen og fylket, og investeres i norsk næringsliv, ikke 
internasjonale fond. 

Akershus Rød Valgallianse krever at andelen av skatteinntek
tene til kommunene og fylkene økes igjen, slik at velferdsopp
gavene (Helse, sosial, skoler, barnehager osv.) kan bli løst på 
en skikkelig måte. Det er skandaløst at Norge gjøres til et skat
teparadis for aksjespekulanter samtidig som at velferden for 
vanlige folk strupes og bygges ned. 

• Kommuneskatten må i større grad beholdes i fylkene og 
kommune, og ikke fylle opp statens pengesekk. 

Sykehusene tilbake til folkevalgt 
styring 
Nedleggingen av flere avdelinger ved lokalsykehuset på 
Eidsvoll og mange andre steder i Norge er bare et av eksem
plene på at RVs kritikk av sykehusreformen som en brekk
stang for å skjære ned i helsesektoren viste seg å være riktig. 
Helse Region Øst opptrer som representanter for internasjonale 
storselskap som vil profittere på det som i dag er helse og 
omsorg under offentlig styring. 

• Reverser sykehusreformen - legg ned helseregion øst! 

• Demokratisk kontroll over spesialisthelsetjenesten. 
• Næringslivsinteressene ut av helseregionens styre 
• Fortsatt kamp for Follo sykehus 
• Nytt Ahus nå. 
• Avskaff stykkprisfinansiering av sykehussektoren 
• Ingen offentlig finansiering av private sykehus 
• Barnas tenner er fortsatt viktige, stopp strupinga av 

tannhelsetjenesten 

Redd industrien 
- stopp kontorpalassene 
Akershus Rød Valgallianse mener det er på høy tid å stoppe 
den kapitalstyrte opphopninga av folk i Oslo- og 
Akershusområdet. Det må bli slutt på utbygging av kontorpa
lasser og boliger for rikfolk. Vi vil bevare og utvide landbruk 
og industri i fylket og dreie næringsutviklingen vekk fra tje
nesteytende sektor og over til industrisektoren. 
Akershus Rød Valgallianse krever: 
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• Demokratisk kontroll over spesialisthelsetjenesten. 
• Næringslivsinteressene ut av helseregionens styre 
• Fortsatt kamp for Follo sykehus 
• Nytt Ahus nå. 
• Avskaff stykkprisfinansiering av sykehussektoren 
• Ingen offentlig finansiering av private sykehus 
• Barnas tenner er fortsatt viktige, stopp strupinga av 

tannhelsetjenesten 

Redd industrien 
- stopp kontorpalassene 

, I, J . ; ; , •\,I ~l.. , . fr , ·~I• 'l.1 i •' :• s ·.· 

/·
1 
;/ : ..J }f 1 11l.1 

I j ,,-ifd;_ '!1.' 
' . i i -~ - * • • I , 

I . • 1 , ' , f •· I J/ 1/ 

:.t ,I/ / l"~f-•, '/ i ~ : ' 

I ' ' ... •J;, 'j l t... ; ' .~. , .. '., ~ l f,;; 
.I 1\ "', ,fj I, ,, ,, . ''i.· ·1 ~, 

!' I;,, i '. f I ! l il l / r, ,.,, ' ·I I ·1•', 
I I ~· I 'i;, I jll . ' 

'·.,, ·'t i : ,{ "fl: »:i ~, , iJ 
•,. ; ': .. ' .;,., ' '.' ';:~Pdt~~, 

. l 

• Stopp IT-Fornebu. Satsing på IT-teknologi må brukes som 
redskap til desentralisering, ikke sentralisering. 

• Fornebu til boliger og rekreasjon - ikke kontorarbeidsplasser 
og trafikkaos. Stopp statens sabotasje av kollektivtransport, 
offentlig infrastruktur og sosial boligbygging på Fornebu! 

• Reguler til industriformål 
Oppretthold en fylkeskommunal næringspolitikk 

• Oppretthold næringsfondet 

Bolig - en menneskerett! 

Akershus Rød Valgallianse mener det er på høy tid å stoppe 
den kapitalstyrte opphopninga av folk i Oslo- og 
Akershusområdet. Det må bli slutt på utbygging av kontorpa
lasser og boliger for rikfolk. Vi vil bevare og utvide landbruk 
og industri i fylket og dreie næringsutviklingen vekk fra tje
nesteytende sektor og over til industrisektoren. 

For å få oss ut av gjeldsslaveriet og løse boligmangelen fort, 
ønsker RV å stoppe sentraliseringen rundt Oslo og gjennomfø
re et boligprogram som får mange boliger ut av "markedet". 
Vi henviser til Akershus RVs boligpolitiske program. 

• Offentlig boligbygging og -formidling som sikrer innbyg
gerne i Akershus gode og rimelige boliger 

• Stopp utbygginga av bilbaserte villafelter Akershus Rød Valgallianse krever: 
• Bygg ungdomsboliger, bygg i tilknytning til kollektivknute-
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• Stopp IT-Fornebu. Satsing på IT-teknologi må brukes som 
redskap til desentralisering, ikke sentrali sering. 

• Fornebu til boliger og rekreasjon - ikke kontorarbeidsplasser 
og trafikkaos. Stopp statens sabotasje av kollektivtransport, 
offentlig infrastruktur og sosial boligbygging på Fornebu! 

• Reguler til industriformål 
• Oppretthold en fylkeskommunal næringspolitikk 
• Oppretthold næringsfondet 

Bolig • en menneskerett! 
For å få oss ut av gjeldsslaveriet og løse boligmangelen fort, 
ønsker RV å stoppe sentraliseringen rundt Oslo og gjennomfø
re et boligprogram som får mange boliger ut av "markedet". 
Vi henviser til Akershus RVs boligpolitiske program. 

• Offentlig boligbygging og -formidling som sikrer innbyg
gerne i Akershus gode og rimelige boliger 

• Stopp utbygginga av bilbaserte villafelter 
Bygg ungdomsboliger, bygg i tilknytning til kollektivknute-

punktene 
• Boligmarkedet må reguleres 

En levende ungdomskultur 
Når politikere snakker om å satse på kultur hører vi ofte store 
ord om kulturhus og liknende. RV vil satse på kultur, men de 
andre partiene har et alt for snevert syn på hva kultur er. 
Kultur er også glade unger som får stå på skøyter når det er 
vinter, og lære å slå på trommer i skolekorpset og ungdom 
som får øve på fritidsklubben. 

Vi vil slåss for et kulturliv for brukerne - ikke glansbilder for 
politikerne. Det betyr at vi først og fremst vil ha et brukerstyrt 
og lokalt kulturtilbud. 

• Selvstyrte og kommunale ungdomshus nå! 
• Sikre støtten til frivillig kulturliv 
• Bedre tilrettelegging for drift av frivillige organisasjoner 
• Styrk masseidretten 

Gratisprinsippet må gjelde 
• Bevar og styrke kulturverkstedene 

RV trengs i fylkestinget! 
Rød Valgallianse stiller ikke til valg for å delta i uansvarlige 
budsjettkutt. Vi er ansvarlige for folk i Akershus, ikke Erna 
Solbergs budsjettrammer. Derfor er det slik at RV fungerer 
best når det er folkelig kamp og aksjoner utenfor. Men vi vil 
også være vaktbikkjer for svake grupper og deres rettigheter, 
og bruke talerstolen i fylkestinget når det foregår lovbrudd og 
maktmisbruk fra fylkeskommunens hånd! 

Vi vil derfor bruke vår posisjon i fylkestinget til å styrke den 
folkelige kampen for en bedre hverdag for folk flest. Vi vil 
kjempe mot maktmisbruk og hemmelighold og bringe kravene 
til folkeaksjoner og fagbevegelse inn i kommunestyrer og fyl
kesting. 

RVs syn på sosialisme 
En annen verden er mulig. I en stat hvor overskuddet er på 
over flere hundre milliarder kroner trenger ikke T-baner å leg
ges ned, eller offentlige tjenester å bli solgt. Men så lenge 
politikerne er ansvarlige ovenfor de rikeste i samfunnet - ikke 
folk flest, vil det være slik. Derfor er vårt mål sosialisme. Det 
oppnår vi ikke gjennom å stille til valg, men gjennom å styrke 
den folkelige kampen utenfor fylkesting og kommunestyrer. 

RV kjemper for frihet: Vi vil ikke ha et samfunn med et 
gapende skille mellom vesten og 3. verden, vi er mot under
trykking på basis av kjønn, hudfarge, entitet eller funksjons
hemninger. 

Sosialisme er for oss et samfunn der det er folks behov som 
bestemmer utviklinga og det er vanlige arbeidsfolk som styrer. 
I et slikt samfunn er det arbeid til alle og arbeidet deles likt. 
Uten dagens profittstyrte og miljøskadelige overproduksjon av 
unødvendige varer vil arbeidstida gå ned og flere kollektive 
løsninger vil minke husarbeidet. Utover arbeidet skal alle ha 
tid og mulighet til å utvikle seg sjøl, dyrke interessene sine og 
delta i styringa av samfunnet. 

~• 
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Lik rett til skole og utdanning 

Lik rett til gratis utdanning må være en grunnleggende rettig
het. Egenandeler og mangel på lærlingeplasser gjør i dag at 
ikke alle stiller likt. Akershusskolen trenger også en kraftig 
opprustning dersom den skal kunne tilby et godt nok arbeids
og læremiljø både for ansatte og elever. 
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økonomi skal ikke bestemme kvaliteten på skolegangen du 
får. 

• Utredning og nødvendig opprustning av det fysiske miljøet i 
skolen. 

• Tilgang til PC og Internett for alle elever. 
• Rett til videregående skole, uavhengig av alder og antall år i 

den videregående skolen. 
• Rett til morsmålsopplæring for alle fremmedspråklige elever 

uavhengig av norskkunnskaper 
Nei til Høyres "frie" skolevalg - elever er ikke kasteballer 
Forsvar retten til gratis skoleskyss 
Lærlingeplasser til alle som ønsker det. 

• Styrk yrkesopplæringsnemda 
• Utadrettet virksomhet og lærlingekontakt, ikke byråkrati 
• · Stopp kommunal overtaking av de videregående skolene 
• Bygg ut tilstrekkelig med elevplasser - nei til kveldsskole 
• Fylket må eie, ikke leie 

Ingen "kreative" løsninger, ingen midlertidige løsninger må 
bli permanente 

• Forsvar folkehøyskolene, fortsatt fylkeskommunal drift. 

Bedre kollektivtrafikk - bedre 
miljøpolitikk! 

Markedskreftenes frie spill utsetter natur og miljø for stort 
press, særlig i et tett befolka fylke som Akershus. Ei bærekraf
tig utvikling forutsetter at mennesker, natur og miljø settes 
foran næringslivets trang til profitt og ekspansjon. I Akershus 
vil et av de viktigste tiltakene for ei slik utvikling være ei 
omlegging av infrastrukturen: Bekjemping av privatbilismen, 
storstilt satsing på kollektivtransport og løsninger med etable
ring av arbeidsplasser, samferdsel og oppvekstmiljø som en 
helhet. Vern av natur, landbruksarealer og grønne lunger er et 
annet viktig element. 

Akershus Rød Valgallianse krever: 
La Kolsåsbanen leve, forleng banen til Rykkinn! 
Privatbilismen kveler Akershus. Gjør kollektivtransport til et 
reelt alternativ 
Legg ned SL - fylkeskommunalt drift av kollektivtrafikken! 
Stopp takstøkninga nå - Halvering av takstene over 10 år 
Styrk TT-ordninga 
Ungdomskortet må bestå og utvides til 26 år handlingsplan 
for finansiering 
Vern om dyrka mark (LNF-områder) 
Ingen golfbaner på dyrkbar mark 

• Forsvar allemannsretten, bevar strandsonene, ingen 
dispensasjoner 

• Ikke røre Markagrensa. 
• Bygg nærsentra, ikke bilbaserte kjøpesentre 
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som skjer når det skal drives butikk med 
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kommunal styring over krafta. 

Oddveig Olsen Lørenskog: 
- RV er det eneste partiet som ikke har som 
mål å sitte i høye posisjoner på toppen av det 
borgerlige, parlamentariske systemet - vi 
ønsker å være i opposisjon til dette systemet. 
Vi vil være støttespillere for folkelige beve
gelser og være en vaktbikkje som avslører 
hva som virkelig skjer i kommunestyrene. 

Lars Akerhaug Bærum: 
- Ungdomskultur er mer enn flatfyll, fotball 
og fiolin. RV vil kjempe for alternativ 
ungdomskultur og selvstyrte ungdomshus. 

Elisabeth Sommerf elt Asker: 
- De viktigste kvinnespørsmålene i dag er 
6-timersdagen, lønnen i det offentlige, 
boligprisene og barnehagepolitikken. Det er 
fortsatt kvinnene som i hovedsak er 
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Fellesplattform 
Miljøpartiet de Grønne 

og Rød Valgallianse 

■ Vi vil gå imot all privatisering og anbudsutsetting 

■ Nei til salg av Akershus Energi 

Innfør to-prissytem på strøm 

■ Styrking av helsevesenet uten private aktører. 

Stopp privatiseringen. 

■ Styrking av kollektivtilbudet 

Fullfør dobbeltsporene Oslo - Asker og Oslo - Ski før 

motorveiutbygging vurderes. 

Bevar Kolsåsbanen. Forlengelse fram 

til Rykkin 

Utvid tilbudet og senk takstene 

■ Fylkeskommunen må ta ansvar for 

kollektivtrafikken 

Ingen flere bussruter på anbud 

Innfør gratis skoleskyss 

■ Nei til privatisering av skoletilbudet 

Innfør nærskoleprinsipp i den videregående skolen og 

. avskaff "fritt skolevalg" (Førstevalg til de beste) 

■ Arealplanlegging for folk. 

Boliger i tilknytting til kollektivtransport. 

Boliger, skoler, barnehager og arbeidsplasser skal 

planlegges slik at pendlingen reduseres. 

Stopp sentraliseringen rundt Oslo 

Stopp byggingen av bilbaserte kjøpesentra. 

■ Styrk økonomien til fylkeskommunen. 

Stopp statens overtakelse av "kommuneskatten". 

Skattepengene du betaler skal brukes til velferd. 

Ut over disse punktene stiller partiene med egne program. 
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