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KLIMA OG MILJØ
• Stille strenge miljøkrav ved offentlige innkjøp
• Jobbe for å få på plass et el-sykkelbibliotek
• Kreve bruk av marin diesel, landstrøm og biogass når skip legger til 

kai i Fredrikstad
• Jobbe for å finne en rettferdig, sosial og familievennlig bompolitikk
• Billigere og bedre kollektivtilbud
• Jobbe for å fjerne gamle teiner på havbunnen 

BY, JORDBRUK OG GRØNTAREALER
• Ha et kommunalt leie-til-eie-system for å sikre en sosial 

boligpolitikk
• Tilgjengeliggjøre natur- og rekreasjonsområder for alle
• Etablere flere parsellhager, også ved barnehager og skoler
• Sikre bevaring av matjord, jordbruksområder og Fredrikstad-marka
• Innføre strengere krav til dyrevelferden

Fredrikstad SV er et rødt, grønt, sosialistisk og feministisk 
parti. Vi er et parti som bygger våre verdier på likeverd, 
solidaritet, mangfold og rettferdig fordeling. Vi er opptatt av 
at Fredrikstad skal være en by for de mange, ikke for de få. 
En by hvor alle behandles likt, hvor alle har like muligheter og 
hvor vi jobber sammen i fellesskap for å skape en miljøvennlig, 
åpen og inkluderende kommune. Alle skal ha de samme 
mulighetene, uavhengig av hudfarge, religion, legning, 
funksjonsnedsettelse, alder, kjønn eller sosial bakgrunn.

Fredrikstad for de mange



3

BARNEHAGE
• Si ja til kommunale og ideelle private barnehager og nei til profitt i 

velferd
• Ha åpne barnehager
• Finne gode løsninger for å lettere finansiere sommeråpen barnehage
• Sikre ansattes kompetanse til å avdekke alvorlige forhold som vold 

og seksuelle overgrep
• Rekruttere flere ansatte med flerkulturell kompetanse og styrke 

norskopplæringen
• At barnetrygd ikke regnes som inntekt når man beregner sosial-

stønad

SKOLE
• Styrke skolehelsetjenesten
• Ha heldagsskole og flytte lekser fra hjemmet til skolen
• Få flere yrkesgrupper inn i skolen
• Satse hardt på tiltak mot mobbing, diskriminering, rasisme og vold
• Endre undervisningen slik at den tydelig viser kjønns- og seksual-

mangfoldet
• At alle elever, særlig i 7.-10. klasse, skal få større medvirkning i  

bestemmelser rundt egen skolehverdag
• At elever skal sikres gyldig fravær i skolen ved politisk, kulturelt, 

idrettslig eller frivillig engasjement
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ELDREOMSORG
• Ha Livsgledesykehjem med individuelt tilpasset tjenestetilbud med 

kulturelt innhold, aktiviteter og hverdagsmestring
• Styrke omsorgen og tilbudet for demente og deres pårørende
• Styrke Pluss-huset som møteplass og dagsenter
• Tilby eldre kursing i digitale verktøy
• Styrke hjemmesykepleien slik at eldre som ønsker det kan bo 

hjemme så lenge som mulig

HELSE OG OMSORG
• Ha et individuelt tilpasset ettervern for rusavhengige
• Ha god oppfølging og gode tiltak for barn og unge som er i 

risikosonen for å bruke rusmidler
• Samarbeide med frivillige og ideelle organisasjoner om å inkludere 

flere med særlige behov for nettverk
• Styrke Krise- og incestsenteret, blant annet ved å gi beboere botrening
• Jobbe mot vold i nære relasjoner
• Øke antallet fysioterapeuter med kommunale avtaler
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ARBEID
• Innføre tillitsreformen i kommunen
• Ha et bedre samarbeid med NAV, særlig for unge som faller utenfor 

arbeidslivet
• Tilby innvandrere lærlingplasser kombinert med språkopplæring
• Innføre et prøveprosjekt med seks timers arbeidsdag
• Legge til rette for «utvidet medvirkning» for ansatte i alle 

kommunens seksjoner
• Ha hele og faste stillinger, spesielt i omsorgsyrker

KUNST OG KULTUR
• Utrede muligheter for å bygge et nytt og moderne bibliotek som 

kan bli en ny kulturell storstue i regionen
• Jobbe for å fylle tomrommet etter Hydrogenfabrikken og sikre 

kunstnere nye atelierer
• Se på muligheten for å etablerere et kulturfond for profesjonelle 

kulturaktører
• Jobbe for å få kulturopplevelsessenter på Værste
• Vedlikeholde og ta vare på kulturminner og fortsette arbeidet med å 

løfte Gamlebyen som et kulturelt og historisk fyrtårn
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FRIVILLIGHET OG FRITID
• Gi Opplevelseskort til alle barn og unge mellom 5 og 18 år
• Innføre åpen kulturskole en dag i uken 
• Sørge for at alle som trenger det har mulighet til å få 

svømmeopplæring
• Etablere et Frivillighetens hus
• Bevare lokalsamfunnsutvalgene og jobbe tett sammen med dem
• Ha en minibussordning som kan sikre deltakelse i 

frivillighetsaktiviteter for dem som ikke har mulighet til å forflytte 
seg på egenhånd

• At barn og unges idrettsaktivitet skal ha fortsatt gratis leie, og se 
på om dette også kan favne barn og unge i kulturlivet

• Ha flere gratis kultur- og idrettstilbud for barn og unge 
 

MANGFOLD OG INKLUDERING
• Ha deltakende demokrati
• Støtte Pride-festivalen
• Ha flere møteplasser som fremmer toleranse og inkludering
• Legge FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

til grunn for vår politikk
• Jobbe mot hets, trakassering, rasisme, ekskludering og negativ 

sosial kontroll
• At alle skal kunne leve trygt og godt i Fredrikstad

Du kan lese hele programmet vårt på www.sv.no/fredrikstad.



Meld deg inn i SV!
Send «innmelding [navn] 
[e-post] [adresse]» til  
2090 (100 kroner)

Sosialistisk Venstreparti 
Hagegata 22

0653 Oslo 
post@sv.no

sv.no

1. kandidat
Camilla Sørensen Eidsvold
f. 1964, fra Fredrikstad

2. kandidat
Silje Louise Waters
f. 1989, fra Kråkerøy

3. kandidat
Lars Andreassen
f. 1979, fra Fredrikstad

4. kandidat
Helga Aakre
f. 1969, fra Fredrikstad

Fredrikstad SVs kandidater:

5. kandidat
Marius Aleksander Andersen
f. 1984, fra Sellebakk


