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Små og store matprodusenter. Små 
steder og passe store byer. Nærhet og 
trygghet. Lokalsamfunn med ildsjeler 
og folk som tar vare på hverandre. 
Ikke rart Trygve Slagsvold Vedum 
trives i Østfold. 

– Jeg er jo litt østfolding selv også. 
Kona er fra Fredrikstad, så jeg vet 
godt hva som er ille bra og hva som 
ente nøttær. Også har konas familie 
hytte på Hvaler. Der samles hele stor-
familien hver sommer, sier hedmark-
ingen med et stort smil.

Vil snu trenden
Senterparti-politikk i praksis. Det 
handler blant annet om å ha tjenester 
nær der folk bor. I Østfold er det 
mange eksempler på nettopp det. 
Flere små kommuner har kjempet i 
mot tvangssammenslåing og store 
kommuner. Folk vil ha tjenstene i 
nærområdet. Ordet sentralisering får 
sjelden applaus blant østfoldingene.

– Det forstår jeg godt. I fire år har vi 
hatt en regjering som bare er opptatt 
av sentralisering. Nå har vi fått nok. 
Det skal være likhet for alle, uansett 
hvor i landet man bor. La meg gjøre 
det klinkende klart: Hvis Senterpartiet 
kommer i regjering etter valget, så 
skal den trenden snus. Vi skal ta hele 
Norge i bruk, ikke samle alle offentli-
ge tjenester i store byer, sier Slagsvold 
Vedum.

Matfylket Østfold
Sp-lederen blir stolt når han reiser 
rundt i matfylket Østfold. Saker han 
kjemper for på Stortinget utføres i 
praksis i Østfold.

– Bøndene i Østfold betyr mye for 
den norske matforsyningen. Kvali-
teten på det som produseres her er 
blant det beste vi får. Også har vi så 
mange bønder som er flinke til å ten-
ke nytt og se fremover. Vi må holde 
strengt fokus på jordvernet, også 
må vi sørge for at matprodusentene 
får riktig betalt for den jobben de 
gjør. Det er ingen andre partier enn 
Senterpartiet som står så nær bonden 
som det vi gjør. Det skal vi fortsette 
med, sier Sp-lederen.

Bedre for pendlere
Mange østfoldinger pendler mellom 
kommunene i Østfold, og mange 

tusen pendler til Follo- og Oslo-re-
gionen. Den rødgrønne regjeringen 
økte fradragene for pendlerne, men 
de siste årene har Høyre og FrP kuttet 
i pendlerfradragene. Det opprører 
Trygve Slagsvold Vedum.

– Det er typisk av regjeringen å 
kutte i de gode ordningene for vanlige 
folk. Jeg kjenner mange i Østfold som 
pendler til Oslo for å jobbe. Pendling 
er dyrt, og gode pendlerfradrag betyr 
faktisk en del økonomisk for dem som 
pendler. Jeg kan garantere at vi kom-

mer til å øke pendlerfradragene hvis 
vi kommer i regjering etter valget, sier 
Slagsvold Vedum.

Håper på Ole André
Sp-lederen er en viktig støttespiller 
for Senterpartiets førstekandidat i 
Østfold, Ole André Myhrvold. De har 
funnet hverandre rundt felles enga-
sjement og interesse.

– Ole André er en jordnær og 
fornuftig partivenn med et stort enga-
sjement og mye energi. Det kommer 

til å bety mye for Østfold hvis Ole 
André får muligheten til å represen-
tere fylket på Stortinget. Hans styrke 
er blant annet at han ikke tar seg sjøl 
så høytidelig. Han jobber grundig og 
målrettet, men er ikke redd for å kalle 
en spade for en spade. Jeg gleder 
meg til å få ham inn i stortingsgruppa. 
Østfoldingene vil ikke angre hvis dere 
sikrer ham Ole André en plass på 
Stortinget, sier Slagsvold Vedum. ▪

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum:

Ille bra i Østfold 
men frykter at innbyggerne mister viktige tjenester
– Når jeg reiser rundt i Østfold ser jeg mange flotte eksempler på Senter-
partipolitikk i praksis, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Nå håper han 
partivennen Ole André Myhrvold fra Østfold blir valgt inn på Stortinget.

GODE VENNER: Etter valget kan Ole André 
Myhrvold fra Trøgstad bli den første stortings-
representanten fra Østfold Senterparti på 20 år. 
Trygve Slagsvold Vedum gleder seg til å få Ole 
André med på laget.

ØSTFOLD-PATRIOT: Trygve Slagsvold Vedum føler 
seg litt som østfolding. Kona er fra Fredrikstad 
og familien har hytte i Østfold. – Jeg har det ille 
bra når jeg kommer til Østfold, sier Sp-lederen.

Hva slags 
Østfold vil 
du ha?

Grendeskoler trues med nedleg-
gelse. Politi- og lensmannskontor 
skal stenges. Brannvesenet skal 
slås sammen med større enheter 
i nabokommunen. NAV-kontoret 
skal flyttes. Hele kommuner skal 
avvikles til fordel for større byer 
og steder.

Er det slik vi vil ha det?
I likhet med svært mange på 

grasrota sier Senterpartiet som 
Ole Brum: Ja takk, begge deler. Vi 
ønsker solide byer, urban utvikling 
og innovasjon. Men vi kjemper 
med nebb og klør for at også 
de som bor på de små stedene 
skal ha like gode tjenester som 
resten av landet. Alle som bor på 
bygdene og i utkanten av de store 
byene i Østfold har rett til gode 
grendeskoler, et lensmannskontor 
i nærheten av der vi bor, at brann-
vesenet holder til i bygda og at 
alle tjenester opprettholdes nær 
folk. I nærheten av deg og meg.

Årets stortingsvalg er et verdi-
valg. Det handler enkelt sagt om 
to ting: Skal Høyre og Frp fortsette 
den massive sentraliseringen de 
har startet med, eller skal en ny 
regjering med et sterkt Senterparti 
stoppe denne utviklingen?

Det er ingen tvil om hvor Sen-
terpartiet står. Senterpartiet er 
den viktigste garantisten for at alle 
offentlige tjenester skal være nær 
folk flest. Ikke flere mil unna på et 
stort kontor i en stor by. Vi vil at 
du og din familie skal oppleve at 
du blir tatt på alvor, uansett hvor i 
landet du bor.

Her i Østfold har vi både byer og 
bygder, tettsteder og småsteder. 
Østfold er et fylke med mangfold 
og muligheter. Små kommuner 
kan samarbeide med store kom-
muner. Vi er flinke til å lære av 
hverandre og bruke av hverandres 
kompetanse. Det skal vi fortsette 
med.  ▪
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Senterpartiet på Stortinget er viktig stemme for at 
Østfold skal utvikles i riktig retning. Vi har laget denne 
avisen for at du skal vite hvem vi er og hva vi ønsker å 
gjøre bedre i ditt nærmiljø. 

Nær folk
Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi sier et klart nei til sentralisering-
en Høyre/FrP-regjeringen har forsøkt å gjennomføre på alle områder. Senter-
partiet vil videreutvikle et livskraftig næringsliv og et godt, likeverdig og offentlig 
tjenestetilbud i hele Norge, uavhengig av hvor man bor.

Norsk mat er trygg mat
Velger du norsk mat, får du kvalitet og du støtter norske arbeidsplasser. Den 
norske maten er en av de tryggeste og reneste i verden, med minimal bruk av 
sprøytemidler og antibiotika. Norsk matproduksjon på land og på sjøen må 
styrkes. All mat må merkes med hvor råvaren kommer fra, foredlingsfirma og 
innhold.

Nei til salg av Norge
Senterpartiet sier klart nei til salg av norske naturresurser til utlandet. Disse 
ressursene ble opp gjennom historien utviklet lokalt og nasjonalt og har bygd 
landet. For å sikre det norske folkestyret og kontroll med våre naturresurser 
og grenser, sier Senterpartiet nei til EU-medlemskap, EØS-avtalen og Schen-
gen-samarbeidet.
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«Liv i hele Østfold» 

Østfold Senterparti stiller med disse personene på de fem øverste plassene på storting-
slista 2017. Fra venstre: Johan Edvard Grimstad, Elin Johanne Tvete, Ole André Myhrvold, 
Sylvia Brandsrud og Tor Petter Ekroll.
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Elin Johanne Tvete fra Fredrikstad er andrekandiat på 
Senterpartiets stortingsliste i Østfold.

Gode nærmiljøer 
på små og større 
steder
Senterpartiet er like opptatt av nærmiljøene i de store 
byene som på det små stedene. Elin Johanne Tvete fra 
Fredrikstad vil knuse mytene om at Senterpartiet kun 
er opptatt av bygdene.

– Et lokalsamfunn er like viktig 
midt i Sarpsborg og Fredrikstad 
som i Onsøy og Skjeberg, sier 
Senterpartiets andrekandidat på 
stortingslista. 

Hun er opptatt av at tjenestene 
skal være nær folk, uansett hvor 
de bor. Og at nærmiljøene skal 
utvikles på små og store steder. 

– De nære ting har den samme 

gode klangen overalt. Jeg kjenner 
mange som bor i tettbefolke-
de byer. De er like opptatt av 
nærmiljøet som folk på bygda. 
Senterpartiets politikk er den 
samme, uansett hvor folk bor, sier 
40-åringen.

Vekst i byene
Byutvikling står høyere på Sen-
terpartiets agenda enn mange 
tror. Derfor er Elin Johanne Tvete 
opptatt av å fjerne mytene om et 
parti for bønder og bygdefolk.

– Det er fullstendig feilslått. Vi 
i Senterpartiet jobber her eneste 
dag for at folk skal ha gode tjenes-
tetilbud nær der de bor. 

I Østfold jobber hun blant annet 
for å sikre god arealplanlegging, 
og legge til rette for boliger og    
arbeidsplasser overalt. Den største 
veksten skjer i byene. 

– Folk må kunne bo og jobbe i 
hele Østfold, men det er i byene vi 
må legge til rette for den største 
veksten, både i boliger og arbeids-
plasser, sier hun.

Senterpartiet mener nærings- 
livet i det offentlige i fellesskap må 
utvikle Østfold på beste måte. 

– Det er næringslivet selv 
som vet hva de har behov for av 
arealer og fasiliteter. Gjennom 
dialog kan vi sikre at bedrifter 
velger å plassere seg der det er 
mest hensiktsmessig for videre 
vekst og utvikling. Plasskrevende 
og støyende industri skal selvsagt 
ikke ligge i sentrum av byene eller 
tett på boligområder, men på 
tomter som egner seg til denne 
type virksomhet. Kontorarbeids-
plasser bør derimot plasseres nær 
kollektivakser og sentrumsnært 
for å skape liv i byrommene og 
bidra til vekst og utvikling i byene 
våre. De rette bedriftene på de 
rette stedene er avgjørende for 
å videreutvikle nærmiljøene og 
unngå ødeleggende konkurran-
se, utvanning av bysentrum og 
oppbygging av nye bydeler langt 
fra kollektivknutepunkt, sier Elin 
Johanne Tvete. ▪

39-åringen har allerede seks år bak 
seg som ordfører i Trøgstad. Som 
Senterpartiets førstekandidat er han 
nå klar for å ta steget inn i rikspoli-
tikken. Ole Andrés fremste mål som 
stortingsrepresentant er å kjempe for 
Østfold på Stortinget og i Senterpar-
tiet. Det skal østfoldingene merke, 
lover Ole André.

– Jeg håper å være en tilgjengelig 
stortingsrepresentant. Og jeg vet 
godt hvor jeg kommer fra, så om jeg 
kommer på Stortinget er beredt til å 
kjempe for Østfold og for at offentlige 
tjenester skal være nær folk, uansett 
hvor du bor, sier trøgstingen.

Nok er nok
Etter fire år med den blå regjeringen 
har mange østfoldinger fått merke økt 
sentralisering. Folk over hele landet 
har protestert mot stengte lens-
mannskontor, svekkede politistasjo-
ner, sykehusnedleggelser, tvangssam-
menslåing av kommuner og stadig 
nye sentraliseringsreformer. 

– Får vi det bedre av at alt skal 
effektiviseres og sentraliseres? Vi i 
Senterpartiet tror ikke det. En del 
samfunnsordninger skal rett og slett 
ikke være så fordømt lønnsomme, 
sier Ole André Myhrvold.

– Er ikke effektivitet i offentlig 
sektor bra?
– Jeg kjenner ansatte innen de fleste 
tjenesteområder i kommunene. De 
jobber alt de kan for å gi innbyg-
gerne gode tjenester. Men det sier 
seg selv at det ikke er like effektivt å 
sende hjemmesykepleien til søn-
dre Degernes, østre Trøgstad  eller 
Søndre Sandøy, eller opprettholde et 
lensmannskontor på Ørje. Det hadde 
sikkert vært mer lønnsomt om alle 
bodde innenfor et tett befolket om-
råde der alle tjenester ligger innenfor 
en kort radius. Men slik er det ikke i 
Norge, og heller ikke i Østfold. Slik vil 
vi ikke ha det heller, sier Ole André 
Myhrvold.

– Er det billigere for samfunnet om 
små kommuner legges ned?

– Det er helt umulig å måle trivsel 
og livskvalitet opp mot effektivitet og 
lønnsomhet. Da er trivselen og folke-
viljen dømt til å tape. Ta kampen om 
de små sykehusene. I kroner og ører 
er det  kanskje mest lønnsomt å legge 
ned sykehusene. For oss i Senterpar-
tiet er ikke dette først og fremst en 
kamp om penger. Det er en kamp om 
livskvalitet og nærhet til tjenestene. 
Dessuten er ikke kommuner bare tje-

nester. Ordet kommune kommer fra 
det latinske «communis» og betyr fel-
les. Kommuner handler like mye om 
å være lokalsamfunnsutvikler, som å 
være en ren administrativ enhet. 

Vil ha ny kurs
I en rekke målinger har Senterparti-
ets oppslutning vært doblet. Enkelte 
steder mangedoblet. Ordføreren i 
Trøgstad tror det er et signal om at 
velgerne ønsker en ny kurs.

– Nå har vi hatt en regjering som 
i fire år har gjort det til sin fremste 
oppgave å sentralisere på en rekke 
områder. Det er en ærlig sak at Høyre 
og Fremskrittspartiets politikk hand-
ler om nettopp det. Vi har sett mange 
eksempler de siste fire årene på at 
disse partiene helst vil ha store byer, 
store kommuner og store enheter 
der det bor svært mange mennesker. 
Senterpartiet er en motvekt til disse 
strømningene. Vi ønsker likhet og 
nærhet for folk flest, uansett hvor de 
bor i landet. Vi ønsker et levende fol-
kestyre, basert på lokale avgjørelser, 
«der folk som har skoen på, vet hvor 
det trykker.» Vi må gi folk økt tillit, 
bygge ned byråkrati og gi rom for de 
lokale løsningene, sier førstekandi-
daten.

Frykter EU-byråkatene
Ole André Myhrvold er redd for 
tendensene vi har sett de siste årene. 
Han frykter at EU-byråkratene skal 
overkjøre det norske folkestyret, og 
han frykter at sentraliseringspolitik-
ken skal ødelegge norske verdier og 
norsk verdiskapning.

– Norge er ikke et børsnotert 
selskap der Erna Solberg er styreleder 
og aksjonærene krever millioner i 
utbytte. Norge er ikke en bedrift der 
vi selger deler av verdiene til utlandet 
for å styrke bunnlinjen. I blant kan 
vi få en følelse av at statsministeren 
er administrende direktør, og at hun 
fusjonerer bedrifter (les: kommuner), 
legger ned ulønnsomme dattersel-
skap (les: sykehus, lensmannskon-
tor etc.) for å styrke bunnlinjen og 
dermed gi økt utbytte (les: skattelette 
til de aller rikeste). Derfor er dette 
et valg om verdier. Senterpartiet ser 
på Norge som et felleskap av mange 
ulike grupper og felleskap, men i bunn 
tilhører vi ett lag.  Et land med inn-
byggere som har verdier, interesser, 
tradisjoner og følelser. Vi ønsker rett 
og slett ikke å bli behandlet som brik-
ker i et spill om makt og millioner. ▪

Vil være din stemme på  Stortinget
Ole André Myhrvold (39) fra Trøgstad 
lover å bli en annerledes stor-
tingsrepresentant hvis han får nok 
stemmer til å representere Østfold på 
Stortinget etter valget i september.
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Vil stoppe 
regionreformen
Senterpartiet skal stoppe den planlagte regionrefor-
men hvis partiet får regjeringsmakt etter høstens valg. 
Det betyr at Østfold forblir Østfold, og at storregionen 
fra Halden til Hallingskarvet blir avblåst.

Et flertall på Stortinget beståen-
de av Høyre, Fremskrittspartiet, 
Venstre og KrF besluttet før som-
meren at Østfold skal inngå i den 
nye regionen Viken. Regionen skal 
strekke seg fra Halden i Østfold 

og helt til Hallingskarvet nord I 
Buskerud. 

– Det vil bli en region med mye 
intern kamp. Slik det er i dag kan 
Buskerud og Østfold ofte gjøre 
felles sak mot sentrale strøk. 
Sammenslått vil utkant slåss mot 
utkant om de smulene som staten 
måtte gi oss, sier Senterpartiets 
tredjekandidat på Østfold Senter-
partis stortingsliste, Johan Edvard 
Grimstad.

Han frykter at den store regio-
nen rammer både næringsliv og 
kultur.

– Næringslivet i Østfold vil få 
mindre fokus. Særlig vil de små 
og mellomstore bedriftene tape 
på en slik storregion. Kulturen i 
grender og byer vil måtte kjempe 
om oppmerksomhet fra færre 
byråkrater og politikere. Flere 
saker gjør det vanskeligere for de 
folkevalgte å sette seg godt inn 
i sakene, og i realiteten blir det 
mer makt til byråkratene, sier 
Grimstad. ▪

Karoline Fjeldstad (38) har stått I 
fremste linje i kampen for at Rakke-
stad skal bestå som egen kommune. 
Det er i mot fylkesmannens ønske om 
å legge bygdekommunen under by-
kommunen Sarpsborg. Som gruppe-
leder for Senterpartiets kommunesty-
regruppe i Rakkestad kunne Karoline 
Fjeldstad puste lettet ut da Rakkestad 
slapp unna tvangssammenslåing.

Hvorfor valgte Rakkestad å stå uten-
for den store IØ-kommunen?
– Rakkestad ligger midt i Østfold. Vi er 
ikke en naturlig del av Indre Østfold 
og vi er ikke en naturlig del av ytre 
Østfold. Vi har gjennom mange år 
samarbeidet både med kommunene 
i Indre Østfold og med Sarpsborg 
kommune på tjenestene hvor det 
har vært naturlig, men vi mener 
Rakkestad står solid på egne ben som 
selvstendig kommune.

Hvordan var prosessen frem til at 
Rakkestad fikk bestå som egen 
kommune?
– Vi hadde en god prosess med kon-
struktiv dialog med våre nabokommu-
ner. Det var fint å bli bedre kjent med 
de andre kommune. Vi lærte mye av 
den prosessen. I enkelte tilfeller er 
samarbeid med andre kommuner bra. 
Det kommer vi til å gjøre I fremtiden 
også. Det kan vi fint gjøre selv om vi 
består som en egen kommune. Etter 
gode debatter, folkemøter og politiske 
verksteder, sa flertallet i kommune-
styret nei til sammenslåing. Det var et 
fornuftig og klokt valg. 
 
På hvilken måte er det en styrke for 
Rakkestad å stå alene i årene som 
kommer?
– Rakkestad er en godt drevet 
kommune som tilbyr tjenester til 
våre innbyggere lokalt. Vi politikere 
og administrasjonen i Rakkestad har 
fremdeles hånden på rattet for utvik-
lingen av kommunen. Jeg er opptatt 
av at Rakkestad skal være en fin plass 
å vokse opp, jeg er opptatt av at 
Rakkestad skal ha en egenverdi og en 
egen identitet. 

Hva sier innbyggerne I Rakkestad?
– Vi hadde faktisk to innbyggerunder-
søkelser som begge ganger viste helt 
tydelig at man ønsker at Rakkestad 
skulle være engen kommune også 
i fremtiden. Nå har vi mulighet til å 
utvikle Rakkestad, legge til rette for 

næringsutvikling og boutvikling. Vi 
sikrer at vi har skoler i kommunen 
og vi sikrer at vi fremdeles skal ha 
gode velferdstjenester innen helse og 
omsorg.
 
Hva ville konsekvensene blitt for 
Rakkestad hvis kommunen hadde 
blitt underlagt Sarpsborg (slik fylkes-
mannen ønsket)?
– Konsekvensene ville jo vært at 
Rakkestad ville blitt et sted hvor folk 
bodde og gikk på skole. Men en ville 
ikke ha kunne utvikle og satse i egen 
kommune som en kan i dag. Rakke-
stad hadde etter hvert blitt et sted 

i Sarpsborg kommune hvor det bor 
en del folk, men hvilke tjenester som 
vi hadde hatt lokalt og nært er jeg 
meget usikker på. 

I hvilke tilfeller kan en kommune-
sammenslåing være positive?
– Rakkestad sliter blant annet med 
rekruttering til enkelte fagmiljøer. 
Det sies at større enheter vil gjøre 
oss mindre sårbare. Men vi ser at by-
kommuner rundt oss også sliter med 
rekruttering. Det er svært usikkert 
om de større kommunene har bedre 
tilbud. Det er fordeler og ulemper 
med alt. Vi mener det er flest fordeler 

I Rakkestad skal rakstingene fortsatt bestemme:

Nei til kommunesammenslåing
Vi vil bestemme sjøl! Det sa et flertall av innbyggerne i Rakkestad til 
kommunereformen. Rakkestad består som egen kommune, mens andre 
kommuner i Østfold slås sammen og blir en del av nye storkommuner.

ved å opprettholde Rakkestad som en 
sterk kommune i vekst og utvikling. 

– Hva blir ulempene/utfordringene 
for Rakkestad i tiden fremover?
– Det politiske bilde forandrer seg 
hele tiden og etter høstens stortings-
valg håper og tror jeg at vi har en 
annen regjering. For Rakkestad sin del 
håper vi i alle fall det. Vi vil få utfor-
dringer med det nye inntektssystemet 
som denne regjeringen har lagt frem. 
Vi vil få midre overføringer siden vi 
kommer innunder en kommuneka-
tegori som er såkalt «frivillig liten». 
Kommunene får hele tiden overført 
nye oppgaver og dessverre så ser vi at 
det stort sett ikke følger med penger. 
Med Sp i regjering vil overføringene 
til kommunene øke og det vil kunne 
slå positivt ut for Rakkestad. Rakke-
stad må i fremtiden ha en stram 
økonomisk styring. Vi er sårbare som 

små men også attraktive siden vi har 
hånden på rattet og styrer skuta selv.

– Hvorfor er Senterpartiet i mot sam-
menslåing/sentralisering?
– Sp er i mot sentralisering og sam-
menslåing fordi vi mener at tjenester 
til innbyggerne skal være nær folk. Vi 
ønsker at det skal kunne bo folk i hele 
landet og vi ønsker at hele landet sine 
ressurser skal bli tatt i bruk. Vi er ikke 
tjent med å flytte maktfordelingen 
enda mer mot  byene, det er ikke hel-
dig å flytte beslutningsmyndighetene 
bort fra der beslutningen rammer. ▪

Karoline Fjeldstad er 
født opp oppvokst i 

Asker. Til daglig er hun 
rådgiver ved fylkes-

mannens land-
bruksavdeling I Øst-

fold. Småbarnsmoren 
er gruppeleder for 

Rakkestad Senterparti 
og listekandidat for 

Østfold Sp.

Johan Edvard Grimstad fra Råde tror 
ikke Østfold er tjent med å være en del 
av planlagte Viken.

Senterpartiet prioriterer 
forsvar og beredskap
Senterpartiet vil styrke Heimevernet, Hæren og kystforsvaret gjennom å 
styrke kapasiteter som stridsvogner, artilleri og helikopter. Mens det nå 
legges opp til en reduksjon av Heimevernet med 7000 mann, ønsker Sp å 
øke antallet HV-soldater til 50.000 mann. 

Riksrevisjonen avdekket nylig at verken politiet eller Forsvaret nå er i 
stand til å sikre offentlige bygninger godt nok. Generalinspektøren i HV 
fortalte under høring i Stortinget at HV i dag ikke har de nødvendige 
ressursene. Senterpartiet tar dette på stort alvor og vil i tillegg til å øke 
antallet soldater øke treningene i HV og bedre HV-soldatene sitt utstyr.
Senterpartiet vil også bidra til at Norge oppfyller NATO sitt 2-prosentmål 
innen 2024.



8 9ØSTFOLDINGEN ØSTFOLDINGEN

L I S T E K A N D I D A T E N E L I S T E K A N D I D A T E N E

Senterpartiets stortingsliste 2017
1. Ole André Myhrvold
Alder: 39
Bosted: Trøgstad
To barn

Hvordan havnet du i 
politikken?
Har alltid vært nysgjerrig 
og interessert i samfunnet. 
Ble medlem av medlem av 
Senterungdommen tidlig 
på 1990-tallet da EU-saken 
preget debattene og fordi 

folkestyre, felleskap og forvaltning er 
viktige stikkord for mitt engasjement. Etter 
å ha vært nestleder i Senterungdommens 
Landsforbund fra 1998-2000 var jeg hver-
ken særlig aktiv eller medlem i noe parti, 
men da jeg flyttet hjem til Trøgstad og ble 
spurt om jeg kunne tenke meg å stille på 
kommunestyreliste var det naturlig å svare 
ja. Vi har alle et ansvar for å bidra til folke-
styre og utviklingen av eget lokalsamfunn.  
Har sittet i kommunestyret siden 2007, 
ordfører siden 2011.  
 
Du får en million som skal fordeles på 
en eller flere organisasjoner. Hvem får 
pengene?
Frivillighetssentralen får 250000 kroner 
fordi disse vet hvordan pengene best bru-
kes i lokalsamfunnet og er flinke til å støtte 
opp om ytterligere aktivitet.
Norsk Folkehjelps program for humanitær 
nedrustning med blant annet minerydding 
får 250000, Kirkens bymisjons arbeid for 
å gi utsatte barn muligheten til å delta i 
en fritidsaktivitet får 250000. Den norske 
turistforening i Østfold får 250000 kroner 
for å tilrettelegge for enda flere fine Øst-
fold-opplevelser.
 
Stortinget gir deg bursdagsgaven ”Garan-
tert flertall”. Hvilken sak vil du fremme?
Rygge Lufthavn som tredjerullebane på 
Gardermoen. Det sikrer videre drift ved 
Rygge lufthavn, og sparer store mengder 
areal ved Gardermoen. Dessuten vil det 
føre til bedre infrastruktur mellom Rygge 
og Gardermoen.
 
Hva er den viktigste saken Østfold-benken 
må få gjennom i kommende periode?
Det er å øke Østfold kommunenes kom-
muneøkonomi sånn at vi blir i stand til å gi 
østfoldingene et mer likeverdig tilbud enn 
i dag. I dag ser vi at Østfold ofte kommer 
dårlig ut på levekårsstatistikkene, samtidig 
som kommunene er underfinansiert om vi 
sammenlikner oss med andre kommuner i 
landet. Dette henger sammen.   

2. Elin Johanne Tvete
Alder: 40
Bosted: Fredrikstad
Tvillingjenter på 12 år, kjæreste/nesten 
samboer, mye politikk, oppmann på fotball 
og håndball og kormamma

Hvordan havnet du i 
politikken?
Jeg ble spurt av lokallags-
leder i Fredrikstad om jeg 
ønsket å bli medlem av 
Senterpartiet og det var helt 
naturlig å si ja. Jeg hadde 
nettopp fått tvillinger og på 

symøte med venninner var det mye prat om 
alt som var galt i samfunnet og jeg så her en 
mulighet til å være med å gjøre en forskjell. 

Du får en million som skal fordeles på 
en eller flere organisasjoner. Hvem får 
pengene?

4H får pengene, her drives det demokra-
tiopplæring i praksis. Frivillighet vil bli en 
viktig aktør for å inkludere ulike grupper, 
med ulike erfaringer og bakgrunn, i det 
norske organisasjonslivet og samfunnet. 
4H har en sterk organisasjon som er 
moden for oppgaven. Lære ved å gjøre er 
4Hs motto, det betyr at ungdommen selv 
skal planlegge, gjennomføre og evaluere 
aktiviteter og arrangement. Det er erfaring 
og kunnskap som er verdifulle og viktige i 
arbeidslivet.

Stortinget gir det bursdagsgaven ”Garan-
tert flertall”. Hvilken sak vil du fremme?
Lekens plass i barnehage og småskole. 
Barn må ha rom for å utvikle seg i sitt 
tempo, lek er barns primære verktøy for å 
bearbeide og håndtere inntrykk og infor-
masjon og må anerkjennes for dens egen-
verdi og ikke bare et verktøy for å lære. 
For tidlig og stort læringstrykk hindrer 
utvikling, stresser barna og kan fremme 
diagnosepress. Tidlig innsats og gode over-
ganger mellom barnehage og småskole er 
avgjørende for å sikre barn like muligheter 
i møte med skolesystemet. Økt voksentett-
het både i barnehage og småskole. Flere 
pedagoger, men også andre yrkesgrupper 
inn i barnehager og skoler, vernepleiere, 
barne- og ungdomsarbeidere, miljøar-
beidere og andre kan ha mye å tilfør den 
veldig tradisjonsbundne norske skolen. 
Sats på de yngste!

Hva er den viktigste saken Østfold-benken 
må få gjennom i kommende periode?
InterCity til svenskegrensen.

3. Johan Edvard Grimstad
Alder: 52
Bosted: Råde
Gift med Ruth Iren fra Meløy-Nordland. 
Tre barn; Edvard 15 år, Ine 14 år og Oda 
12 år. Utdannet siviløkonom, agronom, og 
bachelor i kristendom. Har bodd i Råde, 
Bergen, Oslo, Kenya, Mosambik og Mali.

Hvordan havnet du i 
politikken?
Min far var engasjert i 
politikk i egen kommune, på 
fylkesnivå og senere nasjo-
nalt nivå. Vi snakket alltid 
politikk, samvirke, landbruk 
og bistand hjemme. Før val-

get i 2007 ble jeg igjen spurt om jeg ville 
stå til valg for Råde Senterparti. Etter det 
har det blitt kommunestyre, formannskap, 
fylkesstyre i Østfold Sp, og nå fylkestinget 
i Østfold.

Du får en million som skal fordeles på 
en eller flere organisasjoner. Hvem får 
pengene?
Et kjempevanskelig spørsmål fordi det er 
så mange som vil kunne gjøre fantastiske 
ting med dette, men jeg forsøker: Interna-
sjonal avdeling i Norges Handikapforbund, 
en lokal speidergruppe som kan lære unge 
å bli glad i natur og friluftsliv, et bidrag til 
den lokale frikirkens ungdomskafé med 
leksehjelp for unge uten annet tilbud, 
hjelp til en gruppe lovende unge musikere 
får støtte til å spille inn musikken sin, hjelp 
til Maritastiftelsens forebyggende arbeid 
blant unge som er i ferd med å komme 
ut på skråplanet i forbindelse med rus og 
kriminalitet.

Stortinget gir deg bursdagsgaven ”Garan-
tert flertall”. Hvilken sak vil du fremme?
Ferdig finansiert dobbeltspor for tog gjen-
nom ytre Østfold helt til Sverige via Korn-

sjø, men med tilleggslinje fra Idd til Skee i 
Bohuslän. Prosjektet inkluderer utbygging 
og oppretting av toglinjen fra Sarpsborg til 
Rakkestad slik at både persontog og gods-
tog kan gå raskere og jevnere over Indre 
Østfold og vi kan få tog som binder ytre og 
indre Østfold sammen. 

Hva er den viktigste saken Østfold-benken 
må få gjennom i kommende periode?
Unngå den store region Viken og bedre 
forsvar i hele landet, og på Rygge spesielt. 
Det er også vanskelig å ikke nevne at vi 
må få tilbake lokalpoliti/lensmann rundt 
omkring i bygde-Norge.

4. Sylvia Brandsrud
Alder: 40
Bosted: Marker
Gift, fire jenter på 12, 10 og to på 6 år.
Fjerdekandidat på Senterpartiets stortings-
liste i Østfold.

Hvordan havnet du i 
politikken?
Siden mitt første skolevalg 
på videregående har jeg 
aldri stemt noe annet enn 
Senterpartiet. Det tok noen 
år, men bestemte meg for 
noen år siden å melde meg 

inn. Men tok ikke lange tida før lokallaget 
ringte og lurte på om jeg ville ha et verv 
i styret, derfra har det utviklet seg til 
den posisjonen jeg har i dag, som både 
lokallagsleder, gruppeleder og opposi-
sjonsleder i Marker, samt en fjerdeplass på 
stortingslista til Østfold Senterparti. 

Du får en million som skal fordeles på en 
eller flere organisasjoner (unntatt Senter-
partiet). Hvem får pengene?
Stine Sofies Stiftelse får alt sammen.  
De får pengene selv om de ikke er en 
organisasjon lokalisert i Østfold, men 
barna finnes også i Østfold! Minst 10% av 
barna våre opplever vold eller overgrep i 
sin barndom! Stine Sofies Stiftelse jobber 
med å forebygge, avdekke og ivareta det 
voldsutsatte barnet og deres pårørende/
etterlatte. 

Stortinget gir deg bursdagsgaven ”Garan-
tert flertall”. Hvilken sak vil du fremme?
Nasjonal sats for tilskudd til barnehage-
barn. I dag kan det skille mer enn 200000 
kroner på hva en barnehage får per barn i 
barnehagen. Ideelle barnehager forsvinner 
i rekordfart, og med dette mange gode 
små barnehager med høy kvalitet. 

Hva er den viktigste saken Østfold-benken 
må få gjennom i kommende periode?
Befolkningsvekst også i distriktene våre. 
Med folka kommer ideene og arbeidsplas-
sene. Det må jobbes parallelt med å få på 
plass et tilfredsstillende kollektivtilbud i 
alle kommunene våre, samtidig som det 
må prioriteres internettløsninger i distrik-
tene slik at alle har en reell mulighet til å 
ha hjemmekontor. Med dette øker verdien 
av å by på bygda også for de kommende 
generasjoner.

5. Tor Petter Ekroll
Alder: 54
Bosted: Rygge
Gift, to barn

Hvordan havnet du i 
politikken?
Jeg var bekymret over den 
globale utviklingsprosessen 

og hva dette vil kunne bety for fred og 
sikkerhet i Norge og Europa.  

Du får en million som skal fordeles på 
en eller flere organisasjoner. Hvem får 
pengene? 
Min million går til Frelsesarmeen, Norges 
Røde Kors eller andre organisasjoner som 
ivaretar familie, venner og borgere som 
har havnet på skråplanet, og som trenger 
hjelp til å få leve et anstendig liv i felles-
skap med oss andre.  

Stortinget gir deg bursdagsgaven ”Garan-
tert flertall”. Hvilken sak vil du fremme?
Norge ut av EØS. Ingenting er viktigere for 
meg enn dette. Det ligger i min tro om at 
enhver skal få være med å påvirke sin egen 
hverdag i fellesskap med andre i nærhet 
til beslutningene som tas. EØS avtalen 
hindrer dette.  

Hva er den viktigste saken Østfold-benken 
må få gjennom i kommende periode?
Reversering av sentraliseringer der 
dette har skjedd med tvang, herunder 
tvangs-sammenslåinger av kommuner i 
Østfold. 

6. Karoline Fjeldstad
Alder: 38
Bosted: Rakkestad
Bor på gård i Rakkestad, samboer og to 
gutter på 6 og 9 år

Hvordan havnet du i 
politikken?
Jeg ble først spurt om jeg 
kunne tenkte meg å sitte i 
fylkesstyret. Da jeg flyttet 
til Rakkestad tok lokallaget 
tak i meg og spurte om jeg 
ville være med. Jeg stilte 

på lista i 2010 og i denne perioden er jeg 
gruppeleder for Rakkestad SP.

Du får en million som skal fordeles på 
en eller flere organisasjoner. Hvem får 
pengene?
Da ville jeg gitt penger til Kreftforeningen, 
Redningsselskapet og Norsk luftambu-
lanse.

Stortinget gir deg bursdagsgaven ”Garan-
tert flertall”. Hvilken sak vil du fremme?
Jeg ville ha sikret kommunene nok ressur-
ser slik at vi kan tilby alle som bor i landet 
vårt trygge og gode oppvekstsvilkår. Det 
verste jeg ser er barn og unge som ikke 
har det godt hjemme. Som politiker er det 
frustrerende å ikke ha nok ressurser til å få 
gjort noe med de utfordringene.  

Hva er den viktigste saken Østfold-benken 
må få gjennom i kommende periode?
Synliggjøre Østfold og bidra til gode 
kollektivforbindelser i hele fylket. Samt 
øke kommunenes rammevilkår slik at vi 
kan tilby gode og nære tjenester til alle 
østfoldinger.

7. Tron Kallum
Alder: 56
Bosted: Spydeberg
Gift, to barn

Hvordan havnet du i 
politikken?
Jeg er interessert i hvordan 
lokalsamfunnet utvikler seg. 
Ble valgt inn i kommune-
styret i Spydeberg i 2011 
og sitter nå i min andre 

periode. Er gruppeleder for S og sitter i 
formannskapet og kommunestyret. Har 
vært fylkesleder for Østfold Sp siden 2015 
og ble valgt som vara til sentralstyret i 
Senterpartiet i 2017.
 
Du får en million som skal fordeles på 
en eller flere organisasjoner Hvem får 
pengene?
Frivillige organisasjoner, lokalt idrettslag, 
skolemusikken og andre aktiviteter for 
barn og unge. 
 
Stortinget gir deg bursdagsgaven ”Garan-
tert flertall”. Hvilken sak vil du fremme?  
Nære tjenester der hvor du bor som bar-
nehage, barneskole, sykehjem, bibliotek 
og NAV-tjenester.
 
Hva er den viktigste saken Østfold-benken 
må få gjennom i kommende periode?
Flere arbeidsplasser til Østfold, jernbarne 
og vei. Stanse sentraliseringen av offent-
lige tjenester ved å reverse Viken, reverse 
tvangssammenslåtte kommuner og sørge 
for at kommunereformarbeidet blir satt 
på pause.

8. Anne Kari Holm
Alder: 72
Bosted: Halden
Gift med Trond, bor på gård, varaordfører 
Halden kommune.  Over 20 år i politikken i 
kommunen og fylket. Står på åttendeplass 
på Senterpartiets stortingsliste.

Hvordan havnet du i 
politikken?
I 1992 flyttet jeg fra Oslo til 
Halden. Jeg ble raskt med 
i Nei til EU og var leder  
under folkeavstemningen i 
1994. Vi gikk frem på Nei-
siden i forhold til folke-
avstemningen i 1972, og jeg 

syntes det var gøy å kunne være med å 
påvirke. Anne Enger var på besøk i Halden 
flere ganger. Det gjorde stort inntrykk hver 
gang. Befolkningen blir ikke lykkeligere av 
å presses inn i store byer. Jeg var også opp-
tatt av sjølråderetten. At vi i Norge skulle 
bestemme over våre egne ressurser. 

Du får en million som skal fordeles på 
en eller flere organisasjoner. Hvem får 
pengene?
I mitt yrkesaktive liv har jeg jobbet i man-
ge frivillige organisasjoner som jeg har stor 
respekt for: Redd Barna, Blindeforbundet 
og Nasjonalforeningen for folkehelsen. 
Min million deles mellom  Nasjonal-
foreningen for folkehelsen til demensar-
beidet og Redd Barna for å ivareta barn i 
krig og nød. 

Stortinget gir deg bursdagsgaven ”Garan-
tert flertall”. Hvilken sak vil du fremme?
Da vil jeg gjøre om på Regionreformen. 
Viken-regionen bestående fra Kornsjø i 
syd til Hemsedal i nord – bestående  av 
Østfold, Akershus og Buskerud er en ude-
mokratisk reform som fjerner politikerne 
fra folket. 

Hva er den viktigste saken Østfold-benken 
må få gjennom i kommende periode?
Forbud mot nedbygging av matjord er en 
veldig viktig sak.  Østfold forvalter 26 pro-
sent av den aller beste matjorda i Norge. 
Derfor er det viktig at vi tar kampen for 
jordvernet og arbeider for et totalforbud.

9. Lars Holene
Alder: 45
Bosted: Askim
Gift, tre barn. Har tuba, motorsag og 
traktor.

Hvordan havnet du i 
politikken?
Det var først og fremst på 
grunn av mitt engasjement 
for jordvern. 

Du får en million som skal 
fordeles på en eller flere 

organisasjoner Hvem får pengene?
Pengene går til følgende organisasjoner: 
Hvite busser og Nasjonalforeningen for 
folkehelsen.

Stortinget gir deg bursdagsgaven ”Garan-
tert flertall”. Hvilken sak vil du fremme?
Da vil jeg sørge for nye handelsavtaler og 
deretter melde Norge ut av EØS. 

Hva er den viktigste saken Østfold-benken 
må få gjennom i kommende periode?
E18 ferdig bygd til Vinterbro, rundbane på 
Østfoldbanen Østre/Vestre Linje og gode 
tverrforbindelser på tvers av fylket.

10. Anne Kristoffersen
Alder: 54
Bosted: Spydeberg
Ugift, to barn på 11 og 18 år

Hvordan havnet du i 
politikken?
Jeg sa ja til å stå på liste for 
Senterpartiet til kommune-
valget i 1999, og ble valgt 
inn. Jeg var interessert i 
politikk, men hadde aldri 
vært særlig engasjert lokalt. 

Men Senterpartiet er det partiet som har 
den fornuftigste politikken når det gjelder 
arealforvaltning og det var det viktigste 
for meg. 
 
Du får en million som skal fordeles på 
en eller flere organisasjoner. Hvem får 
pengene?
Det er flere jeg kan tenke meg å gi penger 
til, men hvis jeg skal velge en så blir det 
Fortidsminneforeningen. Det kan gjøre 
det mulig å få til flere kurs når det gjelder 
gamle håndverk og bevisstgjøre nye gene-
rasjoner om verdien av gode materialer og 
tidligere tiders byggeskikk. Kulturminne-
vernet har stor verdi og gir oss inspirasjon, 
bidrar til vakre omgivelser. Kjennskap til 
historien gjør det mulig å finne retning for 
framtida. 

Stortinget gir deg bursdagsgaven ”Garan-
tert flertall”. Hvilken sak vil du fremme?
Norge ut av EØS!
 
Hva er den viktigste saken Østfold-benken 
må få gjennom i kommende periode?
Sette fokus på verdiskaping, legge tilrette 
for framtidsrettet industrisatsing og flere 
arbeidsplasser i fylket.  

11. Thor Bjønnes
Alder: 68

Bosted: Hvaler
Gift, barn og barnebarn, bor 
på Hvaler, tidligere land-
bruksdirektør i  Østfold.

Hvordan havnet du i 
politikken?

Jeg synes det var greit å holde seg unna 
politikken så lenge jeg var ansatt hos fyl-
kesmannen. Da jeg ble pensjonist fikk jeg 
lyst til å delta i fylkes- og lokalpolitikken.

Du får en million som skal fordeles på 
en eller flere organisasjoner. Hvem får 
pengene?
Millionen ville jeg bruke en halvpart på 
barn og unge på Hvaler og den andre 
halvparten på Røde kors.

Stortinget gir deg bursdagsgaven ”Garan-
tert flertall”. Hvilken sak vil du fremme?
Garantert flertall ville jeg bruke på jord-
vern i Østfold.

Hva er den viktigste saken Østfold-benken 
må få gjennom i kommende periode?
Viktigste sak er distriktspolitikken og opp-
rettholde Østfold som eget fylke.

12. Ragnhild Duserud
Alder: 25 år

Hvordan havnet du i 
politikken?
Jeg ble spurt om å stå på 
lista til kommunevalget i 
2011. Som et resultat av 
det ble jeg invitert med på 
arrangementer i Senter-
ungdommen og så har det 
fortsatt. 

 
Du får en million som skal fordeles på 
en eller flere organisasjoner. Hvem får 
pengene?
Norges Bygdeungdomslag.
 
Stortinget gir deg bursdagsgaven ”Garan-
tert flertall”. Hvilken sak vil du fremme?
Satsing på norsk matproduksjon, redusere 
inntektsgap til andre yrkesgrupper, økte 
midler til innovasjon Norge og opprusting 
av landbruksskolene.
 
Hva er den viktigste saken Østfold-benken 
må få gjennom i kommende periode?
Oppgradering av Østre linje med person-
transport mellom Mysen og Sarpsborg.

13. Trude Johanne Svenneby
Alder: 45 år
Bosted: Trøgstad
Gift og har to barn, Karen Johanne på 18 
år og Torjus på 15 år. Jobber som bonde, 
driver med Liveche-kylling og korn. I tillegg 
driver vi som beredskapshjem.

Hvordan havnet du i 
politikken?
Jeg ble spurt om jeg ville 
stå på liste til kommune-
valget i 1995 for Trøgstad 
Senterparti. Etter dette har 
jeg blitt svært samfunnsen-
gasjert.

Du får en million som skal fordeles på 
en eller flere organisasjoner. Hvem får 
pengene?
Jeg ville gitt pengene til Frelsesarmeen, 
fordi jeg syntes de jobber for flere gode 
saker.

Stortinget gir deg bursdagsgaven ”Garan-
tert flertall”. Hvilken sak vil du fremme?
Jeg vil gjerne fremme saken om kommu-
nereformen.

Hva er den viktigste saken Østfold-benken 
må få gjennom i kommende periode?
Den viktigste saken Østfold-benken må få 
igjennom i kommende periode er å rever-
sere kommune- og fylkesreformen.

14. Simen Gjølsjø
Alder: 56
Bosted: Hobøl
Jeg er gift og har tre barn. Bor på og driver 
gård i Hobøl (korn og skog). Jobber i tillegg 
på NIBIO som seniorrådgiver.

Hvordan havnet du i 
politikken?
Jeg ble spurt om å stå på 
kommunevalgliste i 1987 
har siden synes det har vært 
interessant.

Du får en million som skal 
fordeles på en eller flere organisasjoner. 
Hvem får pengene?
Det er mange gode organisasjoner å velge 
mellom, men jeg tror jeg ville valgt Redd 
Barna, Kirkens Nødhjelp eller Røde Kors. 
De gjør mye bra for vanskeligstilte men-
nesker i verden.

Stortinget gir deg bursdagsgaven ”Garan-
tert flertall”. Hvilken sak vil du fremme?
Mer bruk av fornybar energi på bekostning 
av fossil energi.

Hva er den viktigste saken Østfold-benken 
må få gjennom i kommende periode?
Bedre kollektivtilbud og flere gang- og 
sykkelveier.

15. Anne-Grethe Larsen
Alder: 52 år
Bosted: Skiptvet
Gift, tre barn, to barnebarn

Hvordan havnet du i 
politikken?
Jeg hadde blitt spurt ved fle-
re anledninger om jeg ville 
stille på lista til Sp. Da jeg 
ble spurt i 2007 om jeg ville 
stille den gangen svarte jeg 
ja. Da var ungene blitt store 

og jeg hadde mer tid til å være med. Enga-
sjement for kommunen jeg bor i gjorde at 
jeg ville engasjere meg i lokalpolitikken. 

Du får en million som skal fordeles på 
en eller flere organisasjoner. Hvem får 
pengene?
Jeg ville gitt til kultur lokalt og regionalt. 
Kultur er viktig også ut i de små stedene. 
Kulturbudsjettet kan fort bli en salderings-
post. Viktig med midler også på fylkesnivå.  
 
Hva er den viktigste saken Østfold-benken 
må få gjennom i kommende periode?
Flytte bedrifter ut av Oslo for å bygge lo-
kalsamfunn. Folk kan få jobbe der de bor. 
Og mer trykk på samferdsel i Østfold. 

8 9ØSTFOLDINGEN ØSTFOLDINGEN
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– Senterpartiets budskap om nærhet 
og at det er mulig å påvirke framtiden 
appellerer til mange, sier han. 

Mattis Minge er fra Eidsberg, men 
bor så nær Trøgstad at han har gått 
på skole her. Først på Havnås, en 
grendeskole og deretter på Trøgstad 
ungdomsskole. I dag leder han et ung-
domsparti som strutter av pågangs-
mot og optimime.   

– Det er interessant å se at ungdom 
er de som er mest skeptisk til kommu-
nesammenslåing og sentralisering. 
Det handler ikke om at man er i mot 
forandring, men fordi ungdom forstår 
at nærhet og lokale løsninger er viktig 
for miljøet, sikrer trygghet i hverdag- 
en og gir best grobunn for demokrati, 
sier Minge. 

Valgfrihet til stort og smått
Minge mener det er en selvfølge at 
innbyggerne selv må få avgjøre om 
kommuner skal slås sammen med 
andre.  

– Vi ønsker frivillighet og folke-
avstemming om kommunesammen-
slåing, og sier nei til tvangssammen-
slåing, sier han. 

Mattis Minge er opptatt av valg-
frihet. Valgfriheten til å både velge å 
kunne bo i by, tettstedt eller spredt. 
Valgfriheten til å velge stor eller liten 
skole, valgfriheten til å gå rett ut i 
parken eller ut i skogen. 

– Den valgfriheten glemmer høy-
repartiene i sin retorikk fordi følgene 
av deres politikk kun handler om 
sentralisering og effektivisering. Jeg 
vil ha valgfrihet til å leve det gode 
liv i hele Østfold. Uansett om du bor 
på studenthybel i Halden, på gård 
i Marker, har hytte på Hvaler eller 
campingvogn på Larkollen vil vi at du 
skal være trygg i hverdagen din. Vi vil 
at det skal være politi, brannvesen og 
helsetilbud i Østfold som gjør hver-
dagen trygg!

Noe å komme hjem til
Mattis Minge er snart ferdig med 
videregående skole, og regner med 
å studere videre. Han vet ennå ikke 
hvor, men er han opptatt av at det 
finnes jobber og levende lokalsam-
funn å komme hjem til, enten du har 
studert jus eller tatt fagbrev. 

– Vi tror på tilhørighet til plassen 
man kommer fra. Vi tror også mange 
har godt av å skifte miljø, men da er 
det viktig å legge til rette slik at det er 
noe å komme tilbake til. Det betyr en 

En ung grønn bølge
Senterungdommen opplever fremgang på lik linje med Senterpartiet. 
Senterungdommens leder i Østfold, Mattis Minge, tror forklaringen er 
at ungdommen selv vil være med å påvirke framtiden. 

 

Er du ung og 
engasjert?
Senterungdommen er Senterpartiets ungdoms-
organisasjon og har over 2000 medlemmer. Med-
lemmer som møtes en rekke ganger i året og har det 
morsomt sammen til en hver tid. Samtidig som de 
diskuterer politikk.

Som medlem i Senterungdom-
men er du fullverdig medlem i 
Senterpartiet og kan derfor også 
være folkevalgt for Senterpartiet i 
kommunestyret, fylkestinget eller 
Stortinget. Senterungdommen har 
tre organisasjonsledd; lokallaget, 
fylkeslaget og sentralleddet. Du 
kan engasjere deg i alle tre ledde-
ne, blant annet som lokallagsleder 
eller medlem i fylkesstyret. Eller 
du kan være passiv medlem og 
bare støtte oss i arbeide om å 
gjøre verden til et bedre sted og 
være.

Senterungdommens grunnsyn,
forvaltningstanken står sterkt i 
Senterungdommen. Vi ser men-
nesket og naturen i et langsiktig 
perspektiv. De enorme naturres-
sursene i landet vårt må forvaltes 
på en slik måte at også kommen-
de generasjoner kan nyte godt av 
dem.

For Senterungdommen er det 
avgjørende med nærhet, og over-
sikt. Det skal være kort avstand 
mellom de som fatter vedtak, og 
de som blir påvirket av vedtakene. 
Dette er viktige forutsetninger for 
et levende og aktivt folkestyre. 
Gode løsninger skapes når de som 
er berørt av dem, selv er med på å 
bestemme.

Senterungdommen ønsker en 
god balanse mellom by og land, vi 
vil legge til rette for bosetting og 
utvikling i hele landet. Senter-

ungdommen tror på et samfunn 
bestående av selvstendige, 
ansvarlige mennesker som gjen-
nom egne evner og samhandling 
tar ansvar for eget liv, fellesskapet 
og natur og miljø; lokalt, regionalt, 
nasjonalt og globalt

Medlemskapet ditt hos oss
Et medlemskap i Senterungdom-
men koster 120 kroner i året.
Som medlem får du:
• Senterungdommens medlem-

savis, Desentralist. 
• Senterpartiets medlemsavis, 

Sentrum tilsendt i posten fire 
ganger i året

• Tilbud om å være aktiv både 
i Senterpartiet og Senterung-
dommen

• Tilgang til intranettene Innsiden 
og Min Side

• Tilbud om å delta på arrange-
menter som sentralt eller lokal- 
og fylkeslagene arrangerer

• Muligheten til å ha innflytelse i 
norsk og internasjonal politikk

Har du flere spørsmål kan du ta 
kontakt med organisasjons-
sekretær Karen Følgesvold på 
telefon +47 90 79 63 96 eller 
e-post: kf@sp.no

Du kan enkelt sende SMS <SUL> 
til 2360

Eller betale 120,- til 
kontonummer 2085.07.13015. 

relevant jobb og en kommune med 
gode tilbud for deg og din familie, slår 
Mattis Minge fast. 

One size does not fit all
Skole er selvfølgelig viktig for sen-
terungdommslederen fra Østfold.  
Senterungdommen vil ha en skole 
der alle elever får bruke sine evner, 
føler mestring og får utfordringer. 
Særlig mener Senterungdommen en 
skoledag som er mer praktisk enn den 
er i dag. Senterpartiet vil derfor at 
du skal kunne velge valgfag allerede 
i ungdomsskolen, få arbeidserfaring i 
bedrift og ha fag som er relevante for 
den retningen du har valgt.

– Framtida ligger ikke bare på bunn 
av Nordsjøen, slik noen i Norge har 
trodd alt for lenge! 

Minge peker derfor på viktigheten 
av å lære hvordan man utvikler ideer 
og lager en bedrift i skolen. 

– Vi vil ha mer entreprenørskap i 
skolen slik at vi kan utdanne framtidas 
gründere. Alle skal få lære entrepre-
nørskap ved å være med i elev- og 
ungdomsbedrift, slå han fast. 

Noen å snakke med 
Alle trenger vi noen å snakke med 
en gang i blant. 1 av 5 unge har 
problemer med sin psykiske helse. 
Senterungdommen ønsker å innføre 
en ordning med skolepsykolog på alle 
norske skoler. En god skole er ikke 
bare avhengig av resultater, men også 
av at elevene har det bra.

Nært på natur
Minge er også opptatt av klima og 
naturvern. Han er selv aktiv i Norges 
Jeger- og fiskerforbund, og mener det 
er viktig av at vi ikke fjerner oss for 
mye fra naturen. Han er også opptatt 
av kollektivtrafikk. Det er viktig slik 
at ungdom og andre skal ha en god 
hverdag der man kan bruke tida som 
man selv ønsker og samtidig spare 
miljøet. Det bør derfor være billigere 
og bedre å reise kollektivt. 

– Vi må derfor styrke kollektivtil-
budet der det er grunnlag for det, og 
finne fleksible løsninger der befolk-
ningsgrunnlaget ikke er så godt, sier 
han. ▪

Senterungdommen i Østfold 
holder høyt tempo. Fra høyre 
Tuva Nybakk, Syver Minge og 

Mattis Minge (leder).
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– Senterpartiet vil derfor sikre større 
likhet mellom kommunene og ha 
større forutsigbarhet i kommunenes 
inntektssystem.  Vi må ha et system 
som gir bedre utjevning mellom rike 
og fattig kommuner. Det vil komme 
Østfolds kommuner til gode, sier 
Senterpartiets 1. kandidat til Stortin-
get i Østfold, Ole André Myhrvold.  
Dessuten må kommuner og fylkes-
kommuner sikres en sterk økonomi 
som står i forhold til de oppgavene 
disse skal løse.

Nei til økonomisk tvang
Senterpartiet vil heller ikke bruke 
inntektssystemet for å tvinge fram 
kommunesammenslåinger, og tar 
avstand fra forsøk på å dele mindre 
kommuner inn i «frivillige små» og 
«ufrivillige små». 

– Staten skal legge til rette for at 
alle kommuner har likeverdige øko-
nomiske forutsetninger for å løse sine 
oppgaver, slå han fast. 

– Vi trenger både store og små 
kommuner, og den sammensatte 
kommunestrukturen i 
Norge har vært noe av 
suksessoppskriften som 
har gitt liv i hele Østfold 
og hele landet for øvrig.

Senterpartiet vil også 
jobbe for å gi kommune-
ne et friere kommunalt 
skatteøre, som alternativ 
til eiendomsskatt. 

– Det er mer rettferdig. 
Dessuten bør vi øremerke 
mindre, men basere oss 
på tillitt til kommunene. 
Da får vi gode løsninger 
tilpasset behovene og prioriteringene 
i hver enkelt kommune. Det igjen 
tror jeg vil gi økt engasjement og ny 
interesse for det å drive lokalpolitikk, 
sier Myhrvold.  

– Likevel må vi erkjenne at eien-
domsskatten i dag mange steder er 
nødvendig. Da er det vårt ansvar som 
politikere å holde den så lav som mu-
lig, og vi må sørge for god forankring 
hos innbyggerne når vi skal bruke 
disse pengene. Dette er fellesskapets 
penger, som fellesskapets skal ha 
eierskap til, sier Myhrvold.

For folk – mot unødvendig 
byråkrati
Myhrvold lover også at Senterpartiet 
skal stå i front for å skape moderne 
og effektive offentlige tjenester gjen-

nom digitalisering, men 
uten å miste nærheten til 
innbyggerne. 

– Folk må ikke blir 
fremmedgjort. Det offent-
lige er til for innbyggerne, 
ikke omvendt. Dessuten 
er digitalisering et unikt 
virkemiddel for å beholde 
spredt bosetting i hele 
Østfold, sier Myhrvold. 
Dessverre ser det ut til at 
dagens regjering først og 
fremst ser på digitalise-
ring som et virkemiddel 

for sentralisering. 
Som ordfører har Myhrvold også 

fått merke det stadig voksede byrå-
kratiet på kroppen. 

– Vi trenger helt klart en tillitsre-
form i offentlig sektor. Byråkratiet må 
temmes, og ressursene må ledes dit 
hvor det foregår faktisk tjenestepro-
duksjon. Kontroll- og rapporterings-
rutiner må reduseres til et minimum, 
slik at ansatte i offentlig sektor i størst 
mulig grad kan prioritere kjerneopp-
gaver. ▪

– Mer penger til 
kommunene i Østfold
Skole, eldreomsorg og andre omsorgstjenester skapes første og fremst i kom-
munene. En god kommuneøkonomi er avgjørende for at kvalitet og tilbud til 
innbyggerne. Senterpartiet vil sikre kommunene i Østfold bedre økonomi.

Kommunene 
må ha råd 

til å gi gode 
tjenester og 
gode tilbud 

til sine 
innbyggere. 

 

Sp for Rygge     
Senterpartiet vil jobbe for å 
gjenåpne Rygge sivile lufthavn 
så snart som mulig. 

Partiet går også mot en tredje 
rullebane ved Gardermoen. 
Sp mener kapasiteten må sees 
i sammen heng med Rygge 
lufthavn.

– Senterpartiet har program-
festet at vi vil bidra til bedre 
rammevilkår for regionale 
flyplasser som ikke er en del av 
Avinor-systemet, slik som Rygge, 
sier Sps stortingskandidat for 
Østfold, Ole André Myhrvold. 

Han legge legger til at fly-
plassdrift krever langsiktighet, 
og ikke bør være gjenstand for 
tilfeldig politisk hestehandel slik 
vi var vitne til med innføringen av 
flyplassavgiften. 

Senterpartiet vil også å styrke 
Rygge-miljøet med å legge 
helikopterdelen av Politiets nye 
beredskapssenter til Rygge. 

– Alt ligger til rette både for 
helikoptervirksomhet med ser-
vicedel og skytebane på Rygge. 
Da er det rart at man absolutt 
skal bygge dette i et tett befolket 
område på Taraldsrud i Oslo, sier 
Myhrvold.

Valginformasjon    
• Valgdagen for stortingsvalget 

er mandag 11. september 
2017. Mange kommuner 
holder også valg søndag 10. 
september. Sjekk med din 
kommune. 

• Stemmerett har norske 
statsborgere som har fylt 18 
år innen utgangen av 2017, 
og som noen gang har vært 
registrert som bosatt i Norge. 

• Alle som skal stemme, må 
være innført i manntallet. Du 
står i manntallet i den kom-
munen der du var registrert i 
folkeregisteret som bosatt 30. 
juni 2017. 

• Du kan forhåndsstemme fram 
til og med 8. september  i 
hvilken som helst kommune i 
landet. Ta kontakt med kom-
munen du oppholder deg i for 
å få informasjon om hvor og 
når du kan forhåndsstemme.

• Ta med legitimasjon når du 
skal stemme. Legitimasjon 
kan for eksempel være pass, 
førerkort og bankkort med 
bilde.

• Dersom du har forhånds-
stemt, er det ikke mulig å 
stemme på nytt på valgdagen. 
Det er heller ikke mulig å 
forhåndsstemme flere ganger.

Tor Petter Ekroll er opptatt av at 
politikerne må lytte til folket. To 
ganger har det norske folk sagt nei til 
EU. Likevel fikk landet en EU-avtale 
som påtvinger innbyggerne betydelig 
innflytelse fra Brussel. Han mener 
EØS-avtalen undergraver folkets vilje 
om å stå utenfor EU. 

– Dette er et demokratisk problem 
som undergraver våre rettigheter som 
borgere i Norge. EØS-avtalen utvides 
kontinuerlig. Den er mye mer omfat-
tende i dag enn da den ble inngått i 
1992. Det betyr at Stortinget gradvis 
får mindre makt og våre stemmer 
får mindre betydning for politikken i 
Norge.  

– Men EØS-avtalen sikrer oss vel 
tilgang til et stort og viktig ek-
sport-marked?
– Ivrige tilhengere av EØS-avtalen 
bruker dette argumentet flittig, men 
det er lite holdepunkter for at ekspor-
ten vil gått ned om Norge forlater 
EØS. Fra 1972 og frem til EØS-avtalen 
kom i 1992 gikk fastlandseksporten til 
EU faktisk opp uten at vi var med-
lem av EU. Fra 1994 og frem til i dag 
har EUs andel av Norges samlende 
fastlandseksport til EU sunket jevnt 
og trutt, til tross for EØS-avtalen.  EUs 
medlemsland har derimot økt sine 
markedsandeler i Norge.

Tor Petter Ekroll mener EUs innfly-

telse på norsk politikk rammer norske 
arbeidsplasser.

– Det er mulig at EØS-avtalen har 
skapt flere arbeidsplasser i Norge, 
men konkurransen om dem har også 
blitt større. Med EØS-avtalen konkur-
rerer 500 millioner mennesker om 
de arbeidsplassene som tidligere stor 
sett var forbeholdt norske arbeidsta-
kere uten overnasjonal styring. Dette 
favoriserer multinasjonale selskaper, 
mens småbedrifter og mange norske 
arbeidstakere blir tapere. Resulta-
tet er større økonomiske og sosiale 
forskjeller, og økt fare for konflikter. Vi 
ser allerede tendensene i Norge og i 
Europa i dag, sier han. ▪

Hvorfor vekker 
ulvesaken så 
sterke følelser?
Ulven skaper 
frykt, og den er 
et problem for 
beitenæringen 
og jaktnær-
ingen. Vi skal 
ikke være redde 
for å sende 

ungene ut på skoleveien eller føle 
usikkerhet ved å bruke naturen rundt 
oss. 

I Østfold har vi få beitedyr igjen, 
kulturlandskapet gror igjen og de 
som ønsker å leve av sau i Østfold 
sliter fordi de ikke kan benytte seg av 
utmarksbeite. Vi har jo også eksem-
pler på at ulv går svært nær hus og 
mennesker og tar beitedyr også på 
innmarksbeite. Det er klart det skaper 
frykt og usikkerhet. 

Hvilke tiltak vil Østfold Sp iverksette 
for å redusere ulveskadene i fylket?
Det første vi må gjøre er at rov-
viltnemdene må følge Stortingets 

vedtak. Rovviltnemda er satt til å 
forvalte Stortingets rovviltvedtak. 
Når miljøvernminister Vidar Helgesen 
fra Høyre tilsidesetter nemdenes 
vedtak slik han gjorde så sent som i 
januar 2017, setter han seg også over 
Stortingets forutsetninger for rov-
viltpolitikken. Stortinget har bestemt 
hvordan ulven skal forvaltes. Vi i 
Østfold Sp forventer at våre politikere 
som er satt i rovviltnemda forvalter 
det ansvaret på en god måte. 

Det er også ekstremt viktig at vi 
gjennom ulike støtteordninger gir 
tilskudd til å sette opp rovdyravisende 
gjerder. Det vil kunne stoppe mange 
sauemasakere i vår utmark. Rovdyr-
avisende gjerder har vist seg å ha god 
effekt, selv om det ikke stopper alle 
ulveangrep. Det går heller ikke an å 
gjerde inn hele utmarka vår. 

Hvor langt er Sp villig til å gå for å 
fjerne ulven?
Senterpartiet i Østfold vil ikke at folk i 
bygdene skal få sine liv, sine hjem, sin 
bevegelsesfrihet i skog og mark og sin 
næringsvirksomhet ødelagt for å gi 

plass til ulven. Det er ikke heller ikke 
riktig å redusere sauehold og mat-
produksjon for å verne ulv som ikke 

engang er norsk, men av finsk/russisk 
avstamming. Vi er villig til å gå langt, 
sier Aremark-ordføreren. ▪

EØS-avtalen – et demokratisk problem

Vil gå langt for å redusere 
ulveskadene

EØS-avtalen og den sentraliseringsivrige Høyre-regjeringen bidrar til å svekke 
det norske demokratiet. Det mener listekandidat for Østfold Senterparti, 
Tor Petter Ekroll fra Rygge.

– Ulven spiser elg, rådyr og sau, når den finner noen. Og da forsyner den 
seg rått og brutalt. Ulven dreper for fote, langt utover eget behov for mat. 
Tilbake ligger døde, skamferte og lidende dyr, sier Sp-ordføreren i Aremark, 
Geir Aarbu. Det er ikke tvil om at Senterpartiet vil ha ulven vekk fra Østfold.
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Stikk i strid med all fornuft har regje-
ringen trumfet gjennom en politire-
form som gir mindre politi i gatene. 
Spesielt mindre steder er rammet. 
Politiets nærhet og forebyggende 
arbeid betyr mye for innbyggerne i 
Marker kommune, der Sylvia Brands-
rud er lokalpolitiker. Hun står også på 
fjerdeplass på Østfold Senterpartis 
liste foran høstens stortingsvalg.

– Flertallet på Stortinget tror at 
politireformen skal gi mer politi for 
oss som bor på små steder.  Men når 
polititjenestefolkene blir fjernet fra 
kontoret på Ørje, lysene slukkes og 

politi-skiltet på veggen blir tatt ned, 
er jeg redd realiteten blir en annen, 
sier Sylvia Brandsrud. 

Hva er fordelen med et lokalt lens-
mannskontor i Marker?
Da vil jeg refere til en tillitsvalgt i 
politiet som redegjorde for situasjo-
nen da Trygve Slagsvold Vedum og 
Ole André Myhrvold besøkte Marker 
tidligere i år. Politiet  opplevde først å 
bli fratatt oppgave etter oppgave, for 
deretter å bli lagt ned. Han presiserte 
at de ikke ønsket å beholde kontoret 
bare for å beholde det, men at de 

mindre kontorene burde fått tilbake 
flere oppgaver. De var også svært 
opptatt av det forebyggende arbeidet 
som skjer ved at lensmannskontoret 
ligger der det gjør og at politiet blir en 
del av lokalmiljøet.

En annen faktor er at Marker er en 
grensekommune. Da er politiet spesi-
elt viktig, mener Sylvia Brandsrud

– Marker har Norges nest største 
grenseovergang. Den grenseoverskri-
dende kriminaliteten øker. Tollvese-
net trenger bistand og ser behovet 
for lensmannskontor på Ørje. De 
ble lovet at det skulle opprettes en 

politistilling på tollstasjonen, men 
dette har så langt ikke blitt innfridd. 
I Marker er alle de politiske partiene, 
også Høyre, Frp og Venstre, kritiske 
til at lensmannskontoret legges ned, 
men Senterpartiets forslag om at 
regjeringen må legge betydelig vekt 
på det enkelte kommunestyrets me-
ning fikk likevel ikke støtte av deres 
stortingsrepresentanter. De synes 
tydeligvis ikke at de må lyttes til dem 
som kjenner sitt lokalsamfunn best.

Så Senterpartiet ønsker at ”alt skal 
være som det alltid har vært”, slik 
Høyre hevder?
– Når Senterpartiet sier nei til mange 
av forslagene fra dagens regjering, 
sier vi samtidig ja til noe som er 
bedre for samfunnet vårt. Det er en 
skummel samfunnsutvikling når de 
med makt slutter å lytte til de som 
blir berørt, og til de som sitter med 
fagkunnskapen. Dette ser vi på mange 
områder med dagens regjering. 
Senterpartiet er ikke mot reformer og 
forandring, men samfunnet bygges 
best nedenfra, med bredest mulig 
involvering av de berørte. Endringer 
kan være nødvendig, men skal dette 
arbeidet lykkes må politiet selv ha 
eierskap til endringene. Senterpartiet 
tror på nærhet. Det gjelder også for 
politiet. ▪

Mindre trygghet når 
politiet forsvinner
Sylvia Brandsrud fra Marker håper en ny regjering kan bidra til at det lokale 
politiet ikke fjernes fra Ørje. 

I januar besluttet Politidirekto-
ratet å legge ned over 120 tje-
nestesteder og lensmannskontor 
i Norge, fem av disse i Østfold. 
Senterpartiet reagerer kraftig 
og mener tryggheten til folk er 
i fare og frykter politisentralise-
ringen vil gå ut over liv og helse.
Senterpartiet har likevel ikke gitt 
opp kampen for nærhet til politi-
et. Senterpartiets førstekandidat 
i Østfold, Ole André Myhrvold, 
oppfordrer østfoldingene til å 
stå opp mot sentraliseringen og 
gi beskjed om at de ikke aksep-
terer at politiet forsvinner.
Vi har hele tiden ment at dette 
er sentralisering som fører til 
dårligere beredskap og trygghet 
for folk rundt om i hele landet. 
Det vil gi større avstander, 
lengre responstid og forhin-
drer politiet fra å drive aktiv 
forebygging. Vi ønsket i stedet å 
forsterke det lokale politiet, sier 
Myhrvold.

Rask bygging av ny firefelts E18 
fra Hobøl til Vinterbro er viktig 
for Østfold, men regjeringen har 
ikke satt av nok penger i NTP til å 
starte arbeidet. I tillegg er reglene 
strammet inn for Vegvesenets mu-
lighet til å ta opp byggelån, frem 
til staten bevilger de nødvendige 
midlene. 

Regjeringens forslag til nasjo-
nal transportplan for perioden 
2018-2029 skiller seg kort sagt fra 
tidligere planer, ved en uheldig 
nedprioritering av veisektoren. 
Senterpartiet foreslår derimot et 
tiårig program for å styrke vedlike-
holdet av fylkesveiene. Vi ønsker 
bedre samsvar mellom andelen av 
transporten som går på vei og de 
samlede investeringene.

Senterpartiet vil fortsatt satse 
på jernbanesektoren, slik den 
rødgrønne regjeringen la opp til da 
den lanserte intercity-utbyggingen. 
Det skal bli nytt dobbeltspor på 
Østfoldbanen, fra Moss til Halden/
svenskegrensa, og vi trenger en 

planfri tilkobling fra Østre linje til 
den nye Follotunnelen. Dette vil 
gjøre hverdagen enklere for svært 
mange togreisende.

For andre er buss eller bil det 
mest praktiske, og for å bedre 
fremkommeligheten vil Senterpar-
tiet arbeide for en fjerde ringvei 
rundt Oslo. I Østfold er det to aktu-
elle strekninger som kan bli del av 
ny ringvei, nemlig riksvei 22 gjen-
nom Trøgstad og Eidsberg frem til 
E6 ved Sarpsborg. Og fylkesvei 120 
fra Moss, gjennom Våler og Hobøl, 
i retning Lillestrøm. 

Senterpartiet vil også legge til 
rette for mer bruk av sykkel og 
buss, men tar på alvor at bilen fort-
satt vil være det viktigste transport-
midlet på de fleste typer reiser. Det-
te er løsninger som gir mulighet for 
rask oppgradering av viktige veier i 
Østfold, og som vil gi store fordeler 
både for by og land. Senterpartiet 
vil satse på veiene våre.

Østfold Senterparti

Senterpartiet er bekymret for svekket 
standard i norsk arbeidliv og tenden-
sen vi ser til nedbryting av den norske 
modellen. Senterpartiet vil derfor 
kjempe for at norske lover og avtaler 
skal ha forrang framfor EØS. Senter-
partiet mener derfor Stortinget må 
be regjeringen gjennomgå og sikre at 
norske lover, forskrifter og tariffav-
taler er overordnet EØS-regler på 
arbeidslivsområdet.

– Norsk arbeidsliv er satt under 
press og i stor endring. Senterpartiet 
vil fortsette å utvikle norsk arbeidsliv 
i samarbeid mellom myndigheter, 
arbeidsgivere og arbeidstakere. 
Samarbeidet bygger på målsettinger 
om høy verdiskapning, full sysselset-
ting, jevn fordeling av inntektene og 
reallønnsvekst for alle grupper. Sam-
arbeidet skal bidra til godt arbeids-
miljø, ubyråkratisk kommunikasjon 
og tillit mellom ledere, tillitsvalgte 
og arbeidstakere, sier Våler-ordfører 
Reidar Kaabbel.

Må stå sammen
Den norske modellen avhenger av 
at partene står sammen om å bygge 
opp og å forsvare et godt organisert 
arbeidsliv. Nedgangen i antallet fag-
organiserte og mindre bruk av tariff-
avtaler undergraver denne plattfor-
men. Fordi kollektiv lønnsfastsettelse 
er avgjørende for framtiden til ar-
beidslivsmodellen må en slik utvikling 
motvirkes. Flere arbeidstakere i privat 
sektor må omfattes av tariffavtale, 
og tariffavtalene må åpne for lokale 
forhandlinger. 

– Vårt viktigste virkemiddel er 
ordnede forhold, trepartssamarbei-
det og effektive kontrollmekanismer 
for å sørge for at norske lønns og 
arbeidsvilkår gjelder i Norge. Men 
det kan også bli aktuelt å gjeninnføre 
nasjonale reguleringer av arbeidsinn-
vandringen fra EØS-området utenom 
Norden. Dette skal i så fall skje i 
samarbeid med fagbevegelsen, sier 
Senterpartiets førstekandidat til stor-
tingsvalget, Ole André Myhrvold.▪

Valgkampen er i gang i alle typer me-
dia. I større grad enn tidligere handler 
denne valgkampen om hvordan vi 
ønsker at landet, byen og bygda vår 
skal se ut. Hvilken utvikling de ulike 
partiene ønsker for nærmiljøet ditt 
bør være et av de store spørsmålene 
når valget ved stemmeurnene skal 
tas. Reform etter reform ser ut til å ha 
som oppdrag å sentralisere Norge.

Barnehagesektoren har allerede 
vært igjennom flere omfattende refor-
mer, ventelistene skulle bort. Private 
initiativ bidro i stor grad til at full 
barnehagedekning forholdsvis raskt 
ble en realitet. Når dette var oppnådd 
ønsket man å gå vekk fra øremerkede 
midler til et finansieringssystem hvor 
kommunene selv fikk makten over 
finansieringen av barnehagesektoren, 

inkludert de private.
Denne endringen har for mange, 

spesielt mindre barnehager, ført til en 
uforutsigbar og uutholdelig økono-
misk situasjon. Med det resultatet at 
mange barnehager i de senere årene 
har blitt kjøpt opp av større barne-
hagekjeder. Dyktige forretningsfolk 
har sett inntjeningsmuligheter der 
ildsjeler har sett håpløshet. Barneha-
gekjedene har sett løsninger som gir 
en så stor inntjening at barnehageei-
eres rett til å ta ut utbytte har blitt en 
del av debatten i det offentlige rom. 
Barnehagefeltet har, blant politikere, 
vært skuffende lite debattert tidligere. 
Dette til tross for et engasjert og stort 
praksisfelt som gjerne vil høres. Når 
debatten først kommer er den så 
betent at mange er ytterst forsiktige 

med å mene noe. Man kan jo ikke kri-
tisere private aktører som sørget for 
at målet om full barnehagedekning 
ble nådd. Man kan jo ikke kritisere det 
private næringsliv for å drifte godt og 
dermed tjene penger. Jeg er til dels 
enig i påstandene, disse eierne kan 
ikke klandres. De er forretningsfolk 
som har sett et marked som kan 
utnyttes.  Men etikken kan diskuteres. 
Det er nettopp etikken i dette som 
gjør at mange barnehageeiere aldri vil 
tenke tanken på å ta overskuddet fra 
barnehagen sin og putte dette i egen 
lomme.

Østfold Senterparti vil ikke sitte og 
se på utfordringen barnehagesekto-
ren står ovenfor, for de er flere enn 
hva jeg har rukket å komme inn på 
her.  Vi vil ha løsninger.

 Vi vil blant annet arbeide for et 
regelverk som sikrer at tilskuddet 
til barnehager faktisk går til driften 
av barnehager, og dermed kommer 
barna til gode. Vi er også redd dagens 
regelverk bidrar til at vi om noen år 
sitter igjen med et fåtalls barneha-
geiere. Østfold Senterparti ønsker et 
mangfold av barnehager og eiertyper.

Når barn blir økonomi er dette et 
alvorlig samfunnsproblem. Barne-
hagen er den arenaen som best kan 
sikre de yngste barna en verdifull og 
god barndom. En god barndom varer 
livet ut blir det sagt. Barnehagen må 
prioriteres!

Østfold Senterparti

Veien til en enklere hverdag Norske forhold 
og norsk tariff

Når barn blir økonomi

Vi trenger et bedre transportsystem, og Senterpartiet 
vil øke rammen for Nasjonal transportplan (NTP) med 
7,17 milliarder kroner. Vi vil også flytte penger for å 
gjennomføre flere av de planlagte investeringene tid-
ligere, allerede fra 2018. 

Senterpartiet vil ha flere i jobb og ta vare på den norske 
arbeidslivsmodellen. Og vi sier nei til passifiserende trygde-
ytelser og sosial dumping.

Barnehagen må prioriteres! Når barn blir økonomi er dette et alvorlig samfunnsproblem. Barnehagen er den arenaen som 
best kan sikre de yngste barna en verdifull og god barndom. En god barndom varer livet ut blir det sagt. 

Våler-ordfører Reidar Kaabbel advarer mot 
at norsk arbeidsliv er satt under press.

Sp-politiker Sylvia 
Brandsrud og ansatt 
i politiet, Jahn Eirik 
Johansen, mener sam-
funnet er tjent med at 
politiet opprettholder 
sitt kontor på Ørje.

Tid for tverrforbindelser
Med ferdigstilt E6 og snart ferdigstilt E18 gjennom Østfold vil Senterpar-
tiet nå arbeide for at det utarbeides en plan for tverrforbindelsene rv 22/
rv 111 Fetsund – Sarpsborg – Fredrikstad, og fv 120. En sånn plan må se 
helhetlig på tverrforbindelser mellom E6 sør gjennom Østfold og E6 nord 
på Romerike i Akershus. Det er naturlig å se på både alternative streknin-
ger og tilknytning til eksisterende veger. Senterpartiet vil også slåss for 
strekningsvise utbedringer der behovet er størst.

Innlegg    Valgkampanje
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I N T E R V J U

Anne Enger
Alder: 67

Bosted: Rygge

Tidligere leder i Senterpartiet, stortings-
representant og fylkesmann i Østfold. Kampen 
mot norsk EU-medlemskap gjorde henne til en 

sentral politiker også utenfor eget parti, og hun 
fikk tilnavnet «Nei-dronningen» av mediene. 

Anne Enger gir tommel opp for 
førstekandidat Ole André Myhr-
vold fra Trøgstad. Han var bare 16 
år da Nei-bevegelsen og Anne gikk 
seirende ut av EU-kampen i 1994.

Hvordan vil du beskrive Ole André?
Som fylkesmann lærte jeg Ole 
André å kjenne som en meget 
dyktig, ansvarsbevisst og ordentlig 
ordfører i Trøgstad. Han bidrar til å 
finne gode og konstruktive løsnin-
ger og står støtt om det stormer. 
Han vil bli en viktig representant 
for Østfold og Senterpartiet på 
Stortinget!

Har du et godt råd til Ole André 
hvis han nå blir stortingsrepresen-
tant?
Generelt mener jeg det er viktig å 
være seg sjøl – tro mot egne ideer 
og verdier. Det er naturligvis viktig å 
være åpen og lyttende – og å være 
en god lagspiller.

Kan du beskrive hvordan oppvek-
sten på et lite sted i Østfold preget 
deg som politiker?
Det var en helt annen tid. Oppvek-
sten på Rud i Trøgstad i etterkrigs-
tida ga meg viktig ballast i livet. For-
ankring i viktige verdier, fellesskap 
og nærhet til naturen. Vi lærte oss 
hardt arbeid, ta ansvar og ha re-
spekt for alle salgs folk. Menneske-
verd og forvalteransvar ble sentrale 
verdier i mitt politiske virke.

Hva slags forhold til Østfold har du 
i dag?
Som fylkesmann ble jeg godt kjent 
med hele fylket.  Allerede i 1968 
flyttet jeg til Oslo. Der har jeg bodd 
mesteparten av mitt liv, og jeg var 
innvalgt fra Akershus til Stortinget 
i fire perioder. En stor glede og et 
ærefullt verv! Da jeg kom hjem til 
Østfold som fylkesmann i januar 
2004, sa mange «velkommen 
hjem». Det rørte meg.
 
Er Trøgstad fremdeles ”hjemme”?
Mannen min, Morten, og jeg har 
bygd oss hus i Rygge i Ytre Østfold, 
og der vil vi bo. Etter mor og far 
døde blir besøkene til Trøgstad 
sjeldnere. Men jeg vil alltid være 
«trøgsting». Der har jeg mine røtter 
og der er gården jeg vokste opp. 
Rud blir tatt godt vare på og videre-
utvikla av den nærmeste familien. 
Det er en stor glede å følge!   

Anne Enger var leder i Senterpar-
tiet fra 1991-1999. Med Anne som 
partileder gjorde Senterpartiet et 
brakvalg i 1993 og fikk en oppslut-
ning på 16,7 prosent og 32 repre-
sentanter på Stortinget. Senterpar-
tiet ble Stortingets nest største parti 
i 1993 – større enn Høyre. Nå viser 
meningsmålingene at Senterpartiet 
kan komme tilbake med rundt 20 
stortingsrepresentanter etter valg-
et, en dobling av dagens antall. 

Hva tror du er årsaken til at så 
mange nye velgere sier de vil stem-
me Senterpartiet denne gangen?
Etter noen vanskelige år har Senter-
partiet nå et samlende lederskap 
– alle drar i samme retning. Mange 
fortjener stor honnør for det! Dess-
uten er tidens utfordringer samt 
regjeringens politikk preget av saker 
der Senterpartiet er troverdige og 
gjenkjennbare. Det er skapt en ny 
trend, og jeg tror det vil gå bra i 
valget. Partileder Trygve er blitt en 
kunnskapsrik og erfaren politiker – 
godt «jorda» og med uslitelig      
humør. Han er en leder som folk 
liker.  

Hvorfor er Senterpartiet et viktig 
parti i samfunnsdebatten?
Meningen med politisk arbeid ligger 
i å være en kanal – et verktøy for 
vanlige folk i utformingen av sam-
funnet. Derfor er verdiene så viktig. 
Hva slags samfunn vil vi ha? Hvilke 
verdier vil vi bygge på? Slagord 
fra EU-kampen er fortsatt gyldig: 
«Folkestyre, solidaritet og miljø». 
Tiden er igjen inne for Senterparti-
ets verdier.

Var det vanskelig for deg som 
Senterparti-profil og fylkesmann 
å fronte kommunereformen som 
mange i ditt eget parti var så 
sterkt imot?

– Som fylkesmann var jeg represen-
tant for «den til enhver tid sittende 
regjering» i fylket. Jeg synes det 
gikk greit. Forskjellene er ikke så 
store i Norge. Jeg har aldri lagt 
skjul på mine politiske syn, men 
partipolitikk var naturligvis uaktuelt 
som fylkesmann. Fordi avstandene 
i Østfold er så korte, ser jeg ganske 
positivt på kommunesammen-
slåinger her. Det er annerledes i an-
dre deler av landet. Når det gjelder 
den såkalte regionreformen, er det 
vanskelig å ta Viken med Østfold, 
Akershus og Buskerud helt på alvor.  

Hvordan vil du beskrive Østfold?
Jeg mener at Østfold er et flott fylke 
som på mange måter er undervur-
dert. Det er vakker natur, frodig og 
grønt, god matjord og godt klima 
og en ualminnelig naturskjønn 
kyst. Folk er ikke selvhøytidelig, 
men har en lun form for humor. 
Kulturen blomstrer! Østfold er både 
et rikt jord- og skogbruksfylke og 
et gammelt industrifylke med mye 
vannkraft. Derfor har Østfold vært 
igjennom store omstillinger – og 
lyktes med mangt, samtidig som det 
er noen levekårsutfordringer. Med 
E18 gjennom Indre og E6 gjennom 
Ytre går rundt 75 % av all transport 
på vei til EU-området gjennom 
Østfold. Jernbanen utbygges videre. 
Østfold er et grensefylke og preges 
på godt og – ikke så godt, av det.▪

Med hjerte for de nære ting
Anne Enger (67) har alltid hatt et sterkt forhold til hjemfylket Østfold. Nå 
håper hun ordføreren i hjembygda blir stortingsrepresentant etter valget.

Tidligere Sp-leder Anne Enger har et stort hjerte for Østfold. 
Hun håper Ole André Myhrvold blir stortingsrepresentant 

etter valget.
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