
 

 

 
 

 
 

 

 
Fra gruppeleder Fredrikstad SV (oktober-desember 2019) 

 
Folkevalgtopplæring 

 

Det har vært avholdt tre dager med folkevalgtopplæring høsten 2019 
etter valget.   

Fra Fredrikstad SV deltok gruppeleder Silje Louise Waters, 1. vara 
Abdulsitar Shwany og 2. vara Helga Aakre.  

 

Bystyret 
 

Det har vært behandlet 181 politiske saker i bystyret i 2019.  
 

Etter valget har det vært avholdt tre bystyremøter, hvorav det siste 

pågikk over to dager.  
Viktige saker til behandling har først og fremst vært handlingsplan 

2020-2023 og budsjett 2020. I samarbeid med resten av den 
rødgrønne samarbeidskonstellasjonen, har SV blant annet styrket 

hjemmetjenesten, ikke kuttet i lærerårsverk, satset mer på biologisk 

mangfold, skolehager, fri kulturtilskuddsmidler og å opprettholde åpne 
barnehager og språkgruppe i barnehagen. Som verbalforslag har SV 

bedt om en vurdering av gratis kulturskole, en opptrapping av å ikke 
inntektsberegne barnetrygt for mottakere av sosialstønad (mål: full 

dekning i løpet av fireårsperioden), utredning av ambulerende/digital 

skolehelsetjeneste, pilotprosjekt med leksefriskole, for å nevne noe.  
 

Andre viktige saker til behandling i bystyret har vært arealplanen, som 
er lagt ut på annengangs høring. I tillegg har vi behandlet saker som 

høringsuttalelse om fritt skolevalg i videregående skole, tilslutting til 



ICAN (SV stemte for), søknad om Tall Ships Races 2023, bosetting av 

flyktninger og rapport om ekstremvær, for å nevne noe.  
 

Utvalg 
 

SV har, siden valget høsten 2019, nestlederplass i oppvekstutvalget og 

nestlederplass i administrasjonsutvalget. SV har 1. vara til kultur- og 
miljøutvalget og 3. vara til formannskapet.  

 
Oppvekstutvalget 

 

Siden valget har det vært avholdt to møter i oppvekstutvalget, samt en 
dag med folkevalgtopplæring for utvalgsmedlemmene. Viktige saker på 

agendaen har vært budsjett og handlingsplan, høring om fritt 
skolevalg, psykososialt barnehagemiljø, rapport om ungdom og 

ekstremisme og sak om gratis skolemat, for å nevne noen.  

 
Administrasjonsutvalget 

 
Siden valget har det vært avholdt ett ordinært møte i 

administrasjonsutvalget, og ett ekstraordniært møte.  

 
 
 

Mvh 
Silje Louise Waters 

 

Gruppeleder, Fredrikstad SV 

Nestleder, oppvekstutvalget 
Nestleder, administrasjonsutvalget 
 


