
 
 

 
Valgprogram Fredrikstad Senterparti 

kommunevalget 2019 
 

 
Grønn by, levende lokalsamfunn og små forskjeller 

Nærhet, trygghet og verdiskapning der du bor 
 

 
Senterpartiet vil jobbe for forenkling av byråkratiet i kommunal sektor.  
Et sterkt offentlig helsevesen skal sikre innbyggerne en trygg og verdig 
alderdom. 
En god og gratis offentlig skole skal være kjernen i utdanningssystemet. 
Senterpartiet bygger sin miljøpolitikk på en bærekraftig utvikling, og 
Fredrikstad skal være en spydspiss for det grønne skiftet. 
 

 
Foto Tommy Ødegård 
Fra venstre: Hans Ek, 3.kandidat, Elin Tvete, 1.kandidat, Hans-Invald Røed, 4.kandidat, Lise Thorsø 
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Fredrikstad Senterparti vil at kommunen skal: 

• Være imøtekommende og en god servicekommune for folket 

• Ha et levende lokaldemokrati 

• Si nei til kommunesammenslåinger mot innbyggernes vilje 

• Ha korte linjer mellom folket og de som styrer 



• Ha en full gjennomgang av rapporteringsregimet i kommunen med sikte på 
å fjerne dobbel og trippelrapportering forenkle hverdagen for de ansatte og 
bedre tilbudet til innbyggerne 

 
 

Helse og omsorg 
Omsorgstjenester skal være tilgjengelig i hele livsløpet og skal i all hovedsak 
driftes av det offentlige. 
 
Senterpartiet vil: 

• Trygg alderdom i eget hjem, heldøgns omsorgsbolig og sykehjemsplass når 
det er trengs.  

• Åpen omsorg med stabil bemanning  

• Styrket bemanning og riktig kompetanse i eldreomsorgen 

• Legge til rette for at ansatte innen helse og velferd som ønsker 
videreutdanning kommunen har behov for, skal kunne gjennomføre dette 
mens de er i arbeid 

• Økt andel heltidsansatte i helse- og velferd 

• Økt fokus og bedre støttetilbud for demenspasienter og dagtilbud for disse 

• Øke tilbudet innen ”Grønn omsorg” og dagaktivitetstilbud for alle med 
behov 

• Opprette et ALS team 

• Styrke BPA 

• Sørge for et godt omsorgstilbud for palliative pasienter, med kompetent og 
forsvarlig bemanning 

• Økt fokus på folkehelse og forebyggende tiltak 

• Gi brukere av helsetjenester mulighet for tilbakemelding på sin opplevelse 
av tjenesten 

• Støtte frivillig innsats i rus- og psykiatriomsorgen 

• Støtte Aktiv på dagtid 
  

 

Oppvekst og skole 
En god og gratis offentlig skole skal være kjernen i utdanningssystemet. 
Barnehage bør prioriteres for å sikre tidlig innsats og gi barna en god start. 
 
Senterpartiet vil: 

• Arbeide for flere lærere og styrket klasseledelse – trygge arbeidsforholdene 
for  

       lærere og elever 

• La læreren være lærer! En profesjonsutdanning er til for å brukes til 
elevenes beste, ikke på praktiske og administrative oppgaver som andre 
burde ivareta 

• Jobbe for gode IT-tjenester i barnehage og skole, maskiner og programvare 
må virke og være brukervennlige 

• Skoler som nærmiljøarena skal være regelen, ikke unntaket. Målet er at 
skolene skal være navet i våre levende lokalsamfunn og skal brukes langt 
ut over skoletiden. 



• Alle skoler og barnehager skal bli helsefremmende skoler og barnehager, 
herunder skolefrokost 

• Ha fokus på psykisk helsevern i skolen - styrke skolehelsetjenesten, 
Rådgivningstjenesten, sosiallærerfunksjon og jobbe for å få flere 
yrkesgrupper inn i skolene våre 

• Bevare grendeskolene 

• Øke rekrutteringen til yrkesfag og tilby flere lærlingplasser 

• Ha en god SFO som favner alle med godt kvalifisert personell  

• Jobbe for en økt andel kommunale barnehageplasser 

• Innføre «mobbeknapp» på kommunens hjemmeside 

• Styrke barnevernstjenesten, som i all hovedsak skal drives av det offentlige 
 
 

Miljø og klima 
Utvikling er ikke å forbruke mer, men å forvalte bedre. Vi må bevare matjorda 
vår for framtida og sikre kystmiljøet og strandsonen. 
Fredrikstad Senterparti erkjenner klimakrisen og vil forholde seg til den. Tenke 
globalt og arbeide lokalt. 
 
Senterpartiet vil: 

• Støtte Smart Fredrikstad med utvikling av grønn energi og solcellepanel 

• Øke bruk av bioenergi og jordvarme 

• Stimulere til parsellbruk for å utnytte arealer 

• Ha økt fokus på miljø og energinøytrale bygg 

• Vedtak om miljøtiltak i Hunnebunn må prioriteres 

• Øke beredskap mot flom og overvannsproblemer som resultat av 
klimaendringer 

• Øke bruk av tre i bygg og kommunale bygg skal vurderes bygget i massivtre 

• Sikre karbonlagring gjennom aktivt skogbruk 
 

 

Landbruk  
Landbruk og matproduksjon er grunnlaget for all videre eksistens og må 
prioriteres sterkt i kommunens arealforvaltning. 
 
Senterpartiet vil: 

• Ha et strengt vern av dyrket og dyrkbar mark og en bærekraftig 
arealforvaltning 

• Legge til rette for urbant landbruk 

• Kommunale virksomheter skal kunne tillates å handle lokalproduserte råvarer 
og kortreist mat 

• Legge til rette for allsidig matproduksjon på lokale ressurser 

• Opprettholde god kompetanse og kapasitet på landbrukskontoret 

• Vi ønsker å beholde både små og store gårdsbruk 

• Øke matproduksjonen i Fredrikstad kommune og bidra til å trygge 
matberedskapen 

• Aktiv forvaltning av skogen gjennom hogst, pleie av ungskog og nyplanting 



• Være en aktiv støttespiller for landbruket når det gjelder skadefelling av f.eks. 
gås. 
 
 

Samferdsel og byutvikling 
Grønne lunger og sosiale samlingspunkt skaper en levende bykjerne. Veinettet 
må utbygges for å bedre fremkommeligheten, spesielt for næringstransport.  
 
Senterpartiet vil: 

• Legge om høytspentlinja på Årum til jordkabel 

• Sikre vedlikehold av kommunale bygninger - forvalte kommunens verdier på 
en god måte 

• Mudre farleden inn til Borg Havn 

• Inter City med jernbanestasjon i sentrum  

• Videreutvikle byfergene med forlengelse av gratis ferge til 
Seut/Åle/Glombo/Krossnes 

       og etter hvert Sarpsborg. 

• Påvirke til oppgradering/omlegging av strekningen Veum – Solli 

• Videreføre dagens bestemmelser vedr. parkering og jobbe for gratis parkering 
ved legevakta 

• Jobbe for styrket kollektivtrafikk med god adkomst til fergeleier og 
bussforbindelser 

• Utvikle flere ladestasjoner for el-biler 

• Legge til rette for at kommunens bil- og transportpark kan drives av grønn 
energi 

• Legge vekt på estetikk i byplanleggingen og bevare byens grønne lunger 

• Tillate større byggehøyde i sentrum 

• Bygge gratis plasser for innfartsparkering 

• Utvide park and ride-konseptet 

• Parkeringshus på Grønli stasjon 

• Bygge ut gang- og sykkelveinettet i by og omland. 

• Arbeide for større statlig andel av kostnadene ved veibygging 

• Utvide shuttlebuss-tilbud og Flexx ordningen 

• Vurdere elvemetro 

• Jobbe for bredbåndsdekning i hele kommunen 

• Arbeide for å øke kollektivtilbudet i kommunens distrikter 
 

 

Næringsliv og arbeidsplasser 
Senterpartiet vil ha en forenkling av byråkratiet og et variert næringsliv i hele 
kommunen. 
 
Senterpartiet vil: 

• Forsterke næringsfondet 

• Legge til rette for gründervirksomhet og utvikling innen næringslivet gjennom 
bruk av næringsfond – fører til flere arbeidsplasser i kommunen 

• Vurdere nøye om det er økonomisk forsvarlig å beholde aksjene i Fredrikstad 
Energi AS 



• At faste ansettelser skal være skal være hovedregelen i kommunen 

• Sikre lokale læreplasser med målsetting om 2 plasser pr. 1000 innbyggere i 
kommunal sektor. 

• Prioritere bedrifter med lærlingeavtaler i kommunale anbudsrunder 

• Sikre gode næringsarealer/industritomter 

• Sette fokus på lederutvikling og et godt arbeidsmiljø i kommunen 
 

 

Innvandring og integrering 
Menneskeverd, humanistiske tradisjoner og vårt internasjonale arbeid for å 
hjelpe mennesker som er forfulgt ligger til grunn for vår politikk. 
 
Senterpartiet vil: 

• Opprette ”Integreringsombud” for oppfølging av integrerings- og 
sysselsettingsprosessen 

• Støtte integreringsarbeid via lag og foreninger 

• Styrke idrettens- og frivillige organisasjoners engasjement i 
integreringsarbeidet 

• Styrke tiltak mot radikalisering 

• Opprettholde Fredrikstad Internasjonale Skole for raskest mulig å styrke 
norskopplæringen 

• Videreutvikle kombinasjonsklasser ved videregående skoler. Ungdom med 
kort botid i Norge som ikke har fullført grunnskole fra hjemlandet kan få 
fullføre grunnskole her og gå på skole sammen med jevnaldrende 

       
 

Kultur og fritid   
Kultur og fritidsaktiviteter gir helse og trivsel, skaper identitet og bidrar til 
samhold. Dugnadsånd og frivillighet bidrar til lokal tilhørighet og må støttes 
opp om av det offentlige 

 
Senterpartiet vil: 

• Opprettholde gratis bruk av offentlige bygninger til barne- og 
ungdomsarbeid 

• Gi støtte til idretten, lag og foreninger slik at alle barn og unge kan delta på 
en meningsfylt fritidsaktivitet  

• Øke støtten til fritidsklubbene  

• Sikre vedlikehold av kirkebygg, kulturminner og kulturbygg 

• Kulturminner og museum må i større grad brukes i sammenheng med 
opplæring 

 
  
 

  
 

 


