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VÅR FØRSTEKANDIDAT 

SteinStugu 
f.1953 
Rådgiver 
Stabekk 

Rødt - fordi fellesskap fungerer 
Rødt kjemper for å redusere de enorme 

forskjellene vi ser i rikdom og makt i Norge og 

Bærum. 

• Vi er for en politikk som sikrer gode boliger, 

trygge jobber og en velferd som reduserer 

forskjellene. 

• Vi jobber for en grønn omstilling der det er 

naturens tålegrense og ikke kapitalismens 

behov for vekst som setter rammene. 

• Vi kjemper mot rasisme. Alle skal ha samme 

rettigheter, friheter og plikter uavhengig av 

hudfarge, kjønn, nasjonalitet, etnisk og kulturell 

bakgrunn, språk, livssyn, funksjonsevne eller 

seksuell orientering. 

VÅR ANDREKANDIDAT 

Ingrid Juliana 
Wishman 
f.1998 
Student 
Bærums Verk 

Trygge og stabile jobber gir bedre 
tjenester 
• Stans out-sourcing av kommunal virksomhet. 

• Velferd i stedet for profitt. 

• Kommunen må ta tilbake oppgaver som 

renovasjon og den delen av renhold som er satt 

ut til private. 

• Innfør en tillitsreform overfor ansatte i 

kommunen. Bruk deres kompetanse. 

• Flere hele stillinger i kommunen - skap en 

heitidskultur. 

• Ansett vikarer direkte i kommunen - si opp 

bemanningsbyråene. 
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VÅR TREDJEKANDIDAT 

Bjørn Andreas 
L. Christensen 
f.1964 
Rørlegger /serviceleder 
Høvik 

Bærum - mot sosial dumping 
• Bærum må bruk sin innkjøpsmakt til å sikre et 

bedre arbeidsliv. 

• Stans sosial dumping - innfør en forsterket 

Oslo-modell (mer om Oslo-modellen i vårt 

program) for kommunale anskaffelser. 

• Uten minstelønn - ingen skjenkebevilling. 

• Ansett vikarer direkte i kommunen - si opp 

bemanningsbyråene. 

Det grønne Bærum 

VÅR FJERDEKANDIDAT 

Nina 
Haukeland 
f. 1977 
Miljøterapeut 
Bekkestua 

• Vern dyrket mark, og ikke rør markagrensen. 

• Nei til bilbasert utbygging, som utbygging på 

Fossum. 

• Nei til utbygging av bompenge-finansiert E-18. 

• Forsvar allemannsretten og utvid adgangen for 

alle i strandsonen. 

• All nybygging og større rehabilitering må 

underlegges strenge krav til miljøstandard. 

• Sammenhengende grøntområder og korridorer 

må sikres i hele kommunen. 
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VÅR FEMTEKANDIDAT 

Bjørn A. Larsen 
f. 1963 
Miljøterapeut 
Bærums Verk 

Bedre kommunale tjenester 
• Bærum planlegger nå for færre sykehjems

plasser i forhold til behov. Vi trenger flere. 

• Bærum er nr. 355 av norske kommuner på pleie 

og omsorg. Det er en skam. Flere ansatte og 

forsterket tilbud er nødvendig. 

• Sett ned prisen for skolefritidsordning og 

barnehager. 

• Bærum må være en raus kommune. Vi har 

kapasitet til både å ta imot flere flyktninger og 

gi et bedre tilbud. 

• Etabler en utvidet sosial vakttjeneste i 

kommunen. 

VÅR SJETTEKANDIDAT 

Nina Valen 
f. 1957 
Kriminolog 
Eiksmarka 

For en inkluderende boligpolitikk 
• Bolig i Bærum er ekstremt dyrt, skaper store 

geografiske klasseforskjeller og gir eventyrlige 

gevinster til grunneier og utbygger. 

• Ved all utbygging må det være et ufravikelig 

krav at en betydelig andel av boligene skal være 

til godt under markedspris. 

• Boligene må forvaltes slik at den lave prisen blir 

igjen i boligen - ikke blir en gavepakke til første 

kjøper. 

• Markedsbaserte priser (gjengs leie) på 

kommunale boliger er en fattigdomsfelle og må 

avskaffes for kommunale boliger. 
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Les hele programmet og 
følg oss i valgkampen på: 

rødtbærum.no 

Bli med på laget - meld 
deg inn i Rødt på: 

rødt.no/bli-medlem 
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