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– Det er få steder jeg lader 
batteriene bedre enn hjemme hos 
svigerforeldrene mine i Fredrik-
stad og familiehytta på Hvaler. I år 
er det hektisk valgkamp, men jeg 
skal ha noen uker i Østfold, sier 
Senterpartiets partileder.
 
Gift med en Viken-jente?
Østfold-sommer er skjærgårdsliv 
på båten, reker på brygga og en 
god bok i hengekøya. Trygve kan 
love at han tar noen turer rundt i 
fylket for å møte folk selv om det 
er ferie. Han engasjerte seg sterkt 
da Østfold fylke ble avviklet og 
erstattet med 
gigantiske 
Viken. Den 
beslutningen 
lover Trygve 
å endre hvis 
Senterpartiet 
får tilstrekke-
lig innflytelse 
etter valget.

– Østfold har vært en viktig 
og godt fungerende enhet i lang 
tid. Mange i Fredrikstad føler en 
naturlig nærhet til Hvaler, men få 
føler nærhet eller tilknytning til 
Hemsedal eller Hallingdal. Jeg er 
veldig glad for at jeg giftet meg 
med ei fantastisk Fredrikstad- og 
Østfold-jente. Det føles derimot 
rart, og noe fremmed, å si at jeg 
giftet meg med ei Viken-jente, 
smiler partilederen, som er lykke-
lig gift med Cathrine Wergeland 
fra Fredrikstad.

Hjerte for Fredrikstad
Trygve har reist mye rundt i 
Østfold. Han liker de små 
bygdene godt, men legger ikke 
skjul på at hjertet banker litt 
ekstra for Fredrikstad.

– Fredrikstad er en stor by i 
norsk sammenheng. Den sjette 
største i Norge. Jeg får likevel 
inntrykk av at regjeringen har 
glemt hvor stor by Fredrikstad er. 
For ikke engang Fredrikstad er stor 
nok til at byen slipper unna de 
stadige sentraliseringsgrepene fra 
regjeringen. Fredrikstad har de 
siste årene tapt en rekke tjenester 

og arbeids-
plasser under 
dagens regje-
ring. Skatt øst 
er flyttet ut. 
Det samme er 
politiet, kem-
nerkontoret og 
namsmannen. 

Erna Solberg har raljert mot meg 
når jeg har vist til at 261 kommu-
ner har tapt statlige arbeidsplas-
ser. Den eneste kommunen Erna 
Solberg ønsket å argumentere 
for at det var riktig at hadde tapt 
arbeidsplasser, var nettopp 
Fredrikstad, sier Vedum.

 
Fellesskap i Østfold
Han liker dårlig at Høyre, Frp og 
Venstre har slått sammen både 
fylker og kommuner med tvang.

– Partiene forsøker tidvis å 
latterliggjøre oss som argumente-
rer for at vi skal respektere folks 
følelse av tilhørighet. Titt og ofte 
anklager Høyre meg for å «leve på 
60-tallet» når jeg protesterer mot 
regjeringens sentralisering. Det er 
mye godt i Norge som jeg ønsker å 
ta vare på, så Høyres anklager gjør 
meg lite. Men jeg synes uansett 
ikke at folks tilknytning, enten 
det er til sitt eget lokalsamfunn, 
fylke eller egen kommune, er noe 
å kimse av eller latterliggjøre. Vi 
burde tvert imot være glade for at 
mange føler et fellesskap knyttet 
til Østfold, sier han.

Dobling i Østfold
For fire år siden sto Trygve Slags-
vold Vedum og stortingskandidat 
Ole Andrè Myhrvold side om side i 
valgkampen for å sikre et etter-
lengtet mandat fra Østfold. Det 
klarte de med sikker margin. Hvis 

meningsmålingene slår til kan Ole 
Andrè få følge av Kjerstin Wøien 
Funderud på stortingsbenken.

– Det er veldig moro og fullt 
fortjent hvis Senterpartiet får to 
representanter fra Østfold. Det 
trenger vi også. Så fort vi har løst 
opp Viken, skal vi feire at Østfold 
igjen er blitt det flotte fylket det 
var før Høyre- og Frps kaotiske 
regionreform slo inn. Kjerstin og 
Ole Andrè kommer til å gjøre en 

solid jobb for hjemfylket sitt. Det 
skulle ikke forundre meg om vi 
kommer til å se enda mer til Lars 
Vegard også. Han er en talentfull, 
ung politiker som jeg har store 
forventninger til, sier Trygve 
Slagsvold Vedum. ▪

På hjemmebane i Østfold
Kona Cathrine kommer fra Østfold. Derfor kan Trygve Slagsvold Vedum trygt 
kalle Østfold sin andre hjemmebane.

Trygve Slagsvold Vedum tilbringer mye tid i Fredrikstad, hvor kona Cathrine 
kommer fra.       FOTO: PRIVAT

Trygve og Staysman har funnet tonen. 
Begge er solide Østfold-patrioter.

FOTO: PRIVAT

Hva slags Østfold vil du ha?

Åtte år med Høyre-regjering har satt sine spor. Høyre mener at sentrali-
sering og lønnsomhet er bra for AS Norge. Vi mener at sentraliseringen 
og det ukritiske fokuset på lønnsomhet skaper et kaldere samfunn med 
økte forskjeller.

Det skal ikke være lønnsomt å drive sykehus, jernbane eller NAV-
kontor. Det koster litt mer å gi innbyggerne gode tjenester der de bor og 
lever. Det er slik vi har bygget det norske samfunnet og slik vil vi ha det i 
fremtiden.

Vi opplever dessverre at regjeringen struper mindre kommuner for å 
tvinge dem til sammenslåing med større naboer. Grendeskoler trues med 
nedleggelse. Politi- og lensmannskontor er blitt nedstengt. Brannvesenet 
er slått 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. 

Dette gjelder alle, uansett hvor vi bor. Vi som lever i Østfolds flotte byer, 
vi tilhører våre egne lokalsamfunn og nærmiljøer. Alle skal ha nærhet til 
tjenester og trygge bomiljøer. 

Årets stortingsvalg er et verdivalg. 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 Senterpartiet 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 
har mangfold og muligheter. Vi skal avvikle Viken og gjenreise Østfold. 
Vi skal ta stoltheten tilbake!

Godt valg!

Hilsen Østfold Senterparti

ØSTFOLDINGEN 2021
Utgiver: Østfold Senterparti

Produsent: Skogrand Holding AS
Utgaveredaktør: Carsten Lier 

Design/grafisk produksjon: MOOD Grafisk Design AS 
Coverfoto: Ragne Borge Lysaker

Opplag: 95.000
Trykk: Amedia Trykk AS

Senterpartiet er en 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. 

Vil du være med å bidra
til Senterpartiets valgkamp?

Vipps ditt bidrag til

#111156

– Det er få steder jeg lader 
batteriene bedre enn hjemme 
hos svigerforeldrene mine i 
Fredrikstad og familiehytta 
på Hvaler. 
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«Hjertene våre ba nker for Østfold»
Disse tre kommer til å spille en viktig rolle når Østfold 
gjenoppstår og Viken er nedlagt. – Sentraliseringen 
opphører når Høyre er ute av regjeringskontorene, sier 
Senterpartiets toppkandidater før høstens stortingsvalg.

Senterpartiets tre toppkandidater 
setter seg i førersetet i kampen for 
Østfold. Stortingsrepresentant Ole 
André Myhrvold, Kjerstin Wøien 
Funderud og Lars Vegard Fosser er 
ikke i tvil om hvilken sak som blir 
den viktigste for dem de neste fire 
årene.

– Østfold er det aller viktigste 
for oss. Vi skal sørge for at Østfold 
gjenoppstår som eget fylke og en 
viktig utviklingsregion på Østlan-
det. Det krever samhold og samar-
beid på tvers av kommunegrenser 
og byer. Vi skal starte med blanke 
ark og legge bak oss det som ikke 
var bra med gamle Østfold, også 
skal vi bygge en ny knallsterk kul-
tur med fokus på fellesskap, sier 
Ole André Myhrvold. 

Like tjenester
Kjerstin Wøien Funderud har 
engasjert seg sterkt for å motvir-
ke den massive sentraliseringen 
Høyre-regjeringen har ført i åtte 
år. Hun vil bruke egne erfaringer 
fra lokalpolitikken og hjembygda 
hvis hun blir stortingsrepresentant 
etter valget.

– Da jeg flyttet fra Oslo til Svinn-
dal i Våler for snart 24 år siden, 
så kom jeg til en levende bygd og 

en veldrevet kommune med godt 
tjenestetilbud. Det er ikke gitt at 
vi får ha det slik fremover. Derfor 
vil jeg bruke alle krefter på at alle 
som bor i dette landet skal ha de 
samme tjenestene. Uavhengig av 
hvor vi bor skal framkommelige og 
trygge veier, jobb, skole, barne- 
hage og fritidsaktiviteter i nær- 
heten. Vi vil ha tilgang til internett, 
til lege og politi når vi trenger det 
og et aldershjem for våre eldre. 
Livskvalitet og god samfunns- 
utvikling er like relevant i en bydel, 
et nabolag, ei bygd og en småby, 
uansett hvor i landet dette lokal-
samfunnet befinner seg, sier hun.

Et tankekors
Lars Vegard Fosser er engasjert 
på mange områder i samfunnet. 
Da «Bondeopprøret» oppsto på 
vårparten, fikk han og mange 
andre unge en tankevekker som 
han vil ta med videre i det  
politiske arbeidet. 

– Jeg er bare 22 år gammel og 
skal aldri bli bonde, men jeg har et 
sterkt ønske om at jeg skal kunne 
spise trygg norsk mat om 20–30 år. 
Den samme tanken deler hverken 
landbruksminister Bollestad eller 
regjeringen med meg. Jeg ønsker 

meg en regjering som setter pris 
på den jobben bøndene i Norge 
gjør, og som prioriterer at vi skal 
bruke de tilgjengelige landbruks-
arealene til matproduksjon.  
En regjering som verdsetter norsk 
mat og ser utfordringene i land-
bruket, sier han.

Solid team
Senterpartiet opplever svært god 
oppslutning blant alle velgergrup-
per i Østfold. En av årsakene er at 
partiets kandidater oppleves som 
ærlige og troverdige.

– Vi er ikke så opptatt av fine 
ord og dyre kampanjer for å trekke 
velgere. Vi kaller en spade for en 
spade. Innbyggerne i Østfold vet at 
vi kommer til å kjempe for det vi 
er opptatt av. Det blir mer nærhet 
til tjenester, mindre sentralisering 
og en målrettet jobb for å få Øst-
fold til å skinne igjen. Der kommer 
Senterpartiet til å levere, og det 
stoler innbyggerne på. Vi forplikter 
oss til å gjøre en stor jobb for Øst-
fold. Det er viktig at vi har et team 
som kan jobbe godt sammen. Med 
Kjerstin og Lars Vegard på laget, 
vil Østfold Senterparti ha et solid 
grunnlag for å skape vekst i Øst-
fold. I Senterpartiet er vi flinke til å 

Yrke: Næringspolitisk sjef i Coop 
Norge, stortingsrepresentant
Om meg: To barn på 13 og 15 år 
og kjæreste. Glad i musikk,  
konserter og teater, og leser  
gjerne ei god bok. Av venner blir 
jeg karakterisert som uhelbre-
delig sosial og jeg forsøker etter 
beste evne å ivareta tradisjonen 
med å på besøk. Interessert i 
historie, særlig 2. verdenskrig og 
driver litt slekstforskning når jeg 
har tid og overskudd.  

Mitt Østfold: Østfold er et 
produksjonsfylke, av industripro-
dukter og mat. Når oljealderen 

nå er over toppen må Østfold 
finne igjen plassen som landets 
fremste produksjonsfylke. Vi har 
tradisjon, kompetanse og bedrif-
tene som skal til for ny fornybar- 
industri. 

Levende byer, bygder og lokal-
samfunn som utfyller hverandre 
og som kan tilby tjenester  
folk trenger der man bor.  
Da trenger vi en god kommune- 
økonomi og en politikk som 
legger til rette for at offentlige 

arbeidsplasser skal ligge der folk 
bor.

Østfold er porten mot verden. 
Da må vi sørge for en velfunger-
ende infrastruktur internt i fylket 
og gjennom fylket. Europaveiene 
er de viktigste blodårene gjen-
nom fylket, men fylkesveiene må 
rustes opp og tverrforbindelsene 
styrkes, dessuten må jernbane-
linjene utvikles både for person- 
og godstrafikk.  

Ole André Myhrvold
Alder: 43 år  /  Bosted: Båstad i Trøgstad

Yrke: Gruppeleder i skatt- 
etatens storbedriftsavdeling.

Om meg: Gift med Øivind, to 
sønner Kristian Fridtjof (23) og 
Even (19). Jeg er glad i å lese, å 
reise og bruke tid sammen med 
venner og familie. På somme-
ren liker jeg å sykle og gå lange 
turer i skogen, og på vinteren 
er jeg glad i å gå på ski.

Mitt Østfold: Jeg ønsker et 
samfunn med små forskjeller 
mellom folk, og at det skal være 
gode tjenester nær folk – i hele 
Østfold og i hele Norge. Mitt 
mål er at alle som bor i Norge 
skal føle trygghet for hverdag- 
en, familien og jobben uansett 
hvor de velger å bosette seg. 
God lokalkunnskap og godt 

samspill mellom kommune,  
næringsliv og frivillighet er den 
beste forutsetningen for gode 
løsninger lokalt.

Østfold har store naturgitte  
forutsetninger og mange mulig- 
heter. Disse fortrinnene må be-
nyttes til å få flere folk i jobb. Vi 
må legge til rette for å utdanne 
folk med rett kompetanse og vi 
må bidra til å utvikle frem- 
tidens arbeidsplasser. 

Kjerstin Wøyen Funderud
Alder: 50 år  /  Bosted: Svinndal i Våler kommune

Yrke: Lærerstudent

Om meg: Singel. Elsker kjerne-
familien, og tilbringer gjerne 
mye tid med mine tre onkel-
barn. Jeg er et konkurranse-
menneske, og bruker fritiden 
min på å se på idrett og andre 
TV-programmer med konkur-
ransekonsept. Jeg har en stor 
lidenskap for løping, og har  
planer om å løpe mitt andre 
maraton neste år. Jeg setter 
stor pris på menneskene rundt 
meg og bruker mye tid på å 
være sosial. Spontane sammen-
komster er det beste jeg vet 
om, og blir gjerne de hyggelig-
ste stundene. På høsten vier jeg 
mange timer til å jakte på rådyr 
og elg.

Mitt Østfold: Mitt Østfold be-
står av barnehager i alle lokal-
samfunn, skoler hvor elevene 
føler trygghet og et mangfold 
av fritidsaktiviteter. Barn og 
unge skal ha et kulturtilbud 
hvor de kan prøve seg frem og 
finne den aktiviteten som pas-
ser best for dem. I mitt Østfold 
skal vi støtte folka rundt oss, og 
det skal være lov å være sårbar. 

Lars Vegard Fosser
Alder: 22 år  /  Bosted: Rakkestad

Lars Vegard Fosser (t.v), Ole Andrè 
Myhrvold og Kjersti Wøien Funderud er 
klare for å gjenreise Østfold når Viken er 
nedlagt.

FOTO: RAGNE BORGE LYSAKER

PROFIL

PROFIL PROFIL
bruke hele organisasjonen, og vi er 
gode på samarbeid. Det håper jeg 
østfoldingene vil merke og ta del i 
når vi starter denne viktige jobben, 
sier Myhrvold. ▪
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Da 15 delegater fra Østfold var 
samlet på Refnes Gods i Moss 
under partiets landsmøte, kunne 
Senterpartiets nestleder stolt 
fastslå at østfoldingene står sterkt 
sammen for å bevare Østfold.  
Senterpartiets landsmøtevedtak 
om å legge ned Viken vil være 
førende hvis partiet kommer i 
regjeringen etter valget.

– Dette er et historisk viktig 
vedtak for alle oss som er glad i 
Østfold. Den massive sentrali- 
seringen som har pågått i åtte år 
skal ta slutt, sier nestleder Anne 
Beathe Tvinnereim. 

I en meningsmåling Lokalsam-
funnsforeningen gjennomførte i 
mars, svarte 73 prosent av østfold-
ingene at de vil løse opp storfylket 
Viken og få Østfold tilbake.

– Den folkelige motstanden mot 
Viken er stor. I partiprogrammet 
vårt presiserer vi at gjenopprettel-
se av de gamle fylkesgrensene må 
være del av en regjeringserklæring 
etter valget. Det gir oss trygghet 
for at vi får gjennomslag i for- 
handlinger med andre, sier  
Tvinnereim.

Senterpartiet går inn for en 
omfattende oppgaveoverføring 
til kommuner og fylker på flere 
områder. Mens Høyre og Frp vil 
legge ned fylkesnivået og forsterke  
sentraliseringspolitikken, vil  
Senterpartiet styrke fylkene 
med flere oppgaver og myndig-
het. Anne Beathe Tvinnereim er 
folkevalgt fylkesråd med ansvar 
for plan, klima og miljø på heltid 
i Viken. Hun synes ikke det er 

problematisk å legge ned sin egen 
arbeidsplass. 

– Vi sørger for gode tjenester 
nær folk så lenge Viken eksisterer, 
men det beste for innbyggerne på 
sikt er å gå tilbake til de tre gamle 
fylkene, og det skal vi sørge for 
så snart det er mulig, sier Tvinne-
reim.

Kritisk til sentralisering
Senterpartiet er sterkt kritisk til 
regjeringens sentraliserende 
politikk som politireformen, 
vedtak om sykehusstruktur og 
ambulansetjeneste, skattereform 
og NAV-reform. Fellesnevneren 
for alle reformene er svekket 
tilgjengelighet til velferdstilbud 
og sentralisering av arbeids-
plasser. ▪

Stolt av historisk 
Østfold-vedtak
Senterpartiets nestleder, Anne Beathe Tvinnereim fra Halden, er stolt 
av Senterpartiets kamp for Østfold.

Anne Beathe Tvinnereim fra Halden er nestleder i Senterpartiet. Hun er stolt av fellesskapet hun er en del av i Østfold.
FOTO: VIKEN FYLKESKOMMUNE

Mitt Østfold

Navn: 
Anne Beathe Tvinnereim
Alder: 47 år
Yrke: 
Diplomat, for tiden 
fylkesråd

OM MEG:
Stolt østfolding fra fødsel, fra 
Torpedalen utenfor Halden. 
Har to barn og hund og 
elsker å stulle i hagen. Har 
vært aktiv i Senterpartiet 
siden 1993, da Anne Enger 
og EU-saken tente engasje-
mentet mitt.

Østfold-identiteten er noe 
for seg sjøl, og den skal vi 
være stolte av. Vi må sørge 
for flere, grønne arbeids-
plasser i fylket og unngå at 
regionen blir et underbruk av 
Oslo som folk bare pendler 
fra. Dessuten må vi utjevne 
levekåra i fylket. Vi scorer 
lavere enn andre fylker, så vi 
må sikre at ungdom kom-
mer seg gjennom utdanning 
og at vi jobber bedre med 
å forebygge helse- og livs- 
stilssykdommer.

PROFIL

Senterungdommen er Senterpartiets ungdomsorganisasjon med 
2000 medlemmer. Vi er engasjerte ungdommer som møtes en 
rekke ganger i året og har det morsomt sammen til enhver tid. 
Samtidig som vi diskuterer og lærer om politikk.

Som medlem i Senterungdommen er du fullverdig medlem i 
Senterpartiet og kan derfor også være folkevalgt for Senterpartiet 
i kommunestyret, fylkestinget eller på Stortinget. Senterungdom-
men har lokallag i hele Norge og alle er velkomne til å bli med på 
laget. Du kan engasjere deg som blant annet lokallagsleder eller 
medlem i fylkes- styret. Eller du kan kun være medlem, og spise 
pizza og diskutere viktige saker. 

Medlemskapet ditt hos oss
Et medlemskap i Senterungdommen koster kun 120 kroner i året.
Som medlem får du:
• Mulighet til å møte engasjert ungdom fra hele Norge
• Delta på lokale- og nasjonale arrangementer
• Være med på å påvirke samfunnet rundt deg
• Muligheten til å ha innflytelse i norsk og internasjonal politikk

Har du flere spørsmål kan du ta kontakt med organisasjonssekretær 
Eline Stene på telefon +47 468 50 912 eller e-post: este@sp.no

Du kan enkelt sende SMS «SUL» til 2360, eller melde deg inn via 
våre nettsider (www.senterungdommen.no/bli-med)

Ung og engasjert?

Senterungdommen opplever stor 
fremgang på lik linje med moder-
partiet. Senterungdommens leder 
i Østfold, Mattis Minge, er ikke 
overrasket over at flere unge 
engasjerer seg i sitt eget nærmiljø.

– Senterungdommen ser verdien 
av et desentralisert Norge, med 
gode lokalsamfunn og yrende  
næringsliv fra nord til sør. Dersom 
det skal være mulig å bygge og bo 
hele landet, må staten sikre alle 

trygge og nære tjenester. Uansett 
hvor du bor og hvor god råd du 
har, skal du ha tilgang på grunn- 
leggende tjenester som barne- 
hage, skole, lege og sykehjem, sier 
Minge. 

Gjennomslag
Senterungdommen er en slagkraf-
tig organisasjon med sterk påvirk-
ning på Senterpartiets politikk. Det 
merket delegatene under årets 

landsmøte. Senterungdommen 
fikk gjennomslag for 33 forslag 
som vil prege Senterpartiets  
politikk i årene fremover. Klima-
saken er viktig for kommende 
generasjoner, understreker Mattis 
Minge.

– Naturen er forutsetningen for 
alt godt i Norge og verden. Alle 
diskusjoner om velferd, arbeids-
plasser, skatt og rettighetsspørs-
mål er ubetydelige hvis vi ikke har 

en natur å leve i og av. Vår suksess 
som land skyldes i stor grad en 
klok forvaltning av fornybare  
naturressurser gjennom år-
hundrer, sier han.

Senterungdommens mål med 
klima- og miljøpolitikken er at  
planeten skal tas vare på, utvikles 
og overleveres i bedre stand til 
neste generasjon.▪

Senterungdommen stiller strenge krav til moderpartiet. Med Senterpartiet 
i regjering etter høstens valg, vil ungdomspartiet kreve sterkt fokus på 
klimasaken og gode tjenester på små og store steder.

AMBISJONER: Senterungdommen i Østfold stiller klare krav i klimasaken. Fra venstre: Annette  Lindahl Raakil, Stian Synnes Waale Hansen, Knut Holøs, Synne Fjeldstad, 
Asbjørn Holøs, Lars Vegard Fosser, Mattis Minge og Syver Minge.          FOTO: CARSTEN LIER

Ungdommen stiller 
strenge krav
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Stortinget gir deg bursdagsgaven 
«Garantert flertall». Hvilken sak vil 
du fremme?  
Ikke bygge flere strømkabler til ut-
landet. Vi trenger strømmen selv for 
å skape flere jobber i Norge og for å 
sikre innbyggerne billig miljøvennlig 
kraft.

Hva er den viktigste saken Østfold-
benken må få gjennom i kommende 
periode? 
Oppløsning av Viken.

Nr. 8
Henriette Holt Gausdal 
Alder:  38 år
Yrke:  Adjunkt/varaordfører
Bosted:  Skjeberg i Sarpsborg 

Hvordan havnet du i 
politikken? 
Jeg har fulgt med i po-
litikken i mange år, og 
ønsket å engasjere meg 
i lokalsamfunnet. Før 
jeg valgte Senterpartiet 
leste jeg nøye gjennom 

alle partiprogrammene til de andre 
partiene. Da fant jeg fort ut at Sen-
terpartiet var og er partiet for meg. 
Det er partiet som ser hele Norge, er 
for tjenester nær folk og som bygger 
samfunnet nedenfra.

Du får en million som skal fordeles 
på en eller flere organisasjoner. 
Hvem får pengene? 
Jeg ville fordelt pengene likt til ME-
forskning, Barnekreftforeningen og 
Mental Helse.

Stortinget gir deg bursdagsgaven 
«Garantert flertall». Hvilken sak vil 
du fremme? 
Jeg vil fremme bekjempelse og fore-
bygging av barnefattigdom.
 
Hva er den viktigste saken Østfold-
benken må få gjennom i kommende 
periode? 
Ja til Østfold, nei til Viken.

Nr. 9
Tor Petter Ekroll
Alder:  57 år
Yrke:  Offiser/varaordfører
Bosted:  Halmstad, Moss

Hvordan havnet du i 
politikken? 
Vårt folkedemokrati er 
utfordret. Jeg engasjer-
te meg i den hensikt å 
engasjere andre. 

Du får en million som 
skal fordeles på en eller flere organi-
sasjoner. Hvem får pengene? 
Frivillighetsorganisasjoner. De bygger 
opp vår demokratiske infrastruktur. 

Stortinget gir deg bursdagsgaven 
«Garantert flertall». Hvilken sak vil 
du fremme? 
Ut av den udemokratiske EØS avtalen.  
Vi må ta tilbake vårt nasjonale hand-
lingsrom.

Hva er den viktigste saken Østfold-
benken må få gjennom i kommende 
periode?  
Oppløsning av Viken. Gjenopprette de 

tre demokratiske forvaltningsnivåene 
Buskerud, Akershus og Østfold.

Nr. 10
Anna Marie Halvorsrud 
Alder:  18 år 
Yrke:  Student
Bosted:  Øymark i Marker kommune 

Hvordan havnet du i 
politikken? 
Alt begynte egentlig 
med elevrådet på 
barneskolen også 
gikk dette over til 
ungdomsrådet på 
ungdomsskolen. Dette 

førte da til at jeg meldte meg inn i Sp 
da jeg gikk i 8. klasse.

Du får en million som skal fordeles 
på en eller flere organisasjoner. 
Hvem får pengene?
Norges Røde Kors og 4H Norge. 

Stortinget gir deg bursdagsgaven 
«Garantert flertall». Hvilken sak vil 
du fremme? 
Stoppe sentraliseringen av Norge.
 
Hva er den viktigste saken Østfold-
benken må få gjennom i kommende 
periode?
Oppløse Viken står høyest, men også 
de små sakene som å lytte til perso-
nene som bor i Østfold og hva de har 
å si. 

Nr. 11
Håkon Tolsby
Alder:  57 år
Yrke:  Høgskolelektor/ordfører
Bosted:  Aremark

Hvordan havnet du i 
politikken? 
Jeg meldte meg inn i 
Senterpartiet for å job-
be mot sentralisering 
og et økende byråkrati. 
Jeg var mektig irritert 
over at sentrale byrå-

krater ønsket å kontrollere hvordan 
vi drev kommunen vår. Jeg tror at vi 
som bor lokalt, er nærmest til å finne 
løsninger på egne utfordringer.  

Du får en million som skal fordeles 
på en eller flere organisasjoner. 
Hvem får pengene?
Leger uten grenser. De gjør en fantas-
tisk jobb og lar ikke landegrenser, hud-
farge, kultur eller religion begrense 
arbeidet deres. 

Stortinget gir deg bursdagsgaven 
«Garantert flertall». Hvilken sak vil 
du fremme? 
Jeg vil flytte studieplasser fra de store 
bykommunene som Oslo, Bergen 
og Trondhjem og over til de «gamle 
distriktshøgskolene», slik som Høg-
skolen i Østfold og i Nesna. Studenter 
bosetter seg ofte i nærheten av der 
de studerer, og det er et stort behov 
for sykepleier, ingeniører og lærer i 
hele landet. Boligkostnadene er også 
lavere i mindre byer.

Hva er den viktigste saken Østfold-
benken må få gjennom i kommende 
periode? 

Oppløsningen av Viken, selvfølgelig. 
Viken er et stort fylke hvor det er van-
skelig for politikere å holde oversikt 
over viktige saker. Du bør nesten være 
heltidspolitiker for å klare det, og det 
er en utvikling jeg ikke liker.  

Nr. 12
Anne-Grethe Larsen
Alder:  56 år
Yrke:  Kirkeverge/ordfører
Bosted:  Skiptvet

Hvordan havnet du i 
politikken? 
Jeg ble spurt ved flere 
anledninger om jeg ville 
stille på Sp sin liste. I 
2007 svarte jeg ja,  og 
etter det har jeg vært 
aktiv i lokalpolitikken. 8 

år i formannskap, 4 år som varaordfø-
rer og inneværende periode ordfører. 

Du får en million som skal fordeles 
på en eller flere organisasjoner. 
Hvem får pengene? 
Jeg ville fordelt pengene til lag og 
foreninger i kommunen som bidrar 
til aktivitet for barn og unge. Jeg ville 
også gitt penger til en forening som 
jobber for integrering av flyktninger 
som kunne gjøre hverdagen til våre 
nye innbyggere litt lettere. 

Stortinget gir deg bursdagsgaven 
«Garantert flertall». Hvilken sak vil 
du fremme? 
Kommuneøkonomi. Skal mellomstore 
og små kommuner klare å drive må 
økonomien bli bedre enn det er i dag. 
Små kommuner må ikke straffes fordi 
de er små. 

Hva er den viktigste saken Østfold-
benken må få gjennom i kommende 
periode? 
E-18 utbyggingen må gjennomføres, 
og påkobling på Follo-banen. 

Nr. 13
Reidar Kaabbel
Alder:  46 år
Yrke:  Salgssjef/ordfører
Bosted:  Våler i Østfold

Hvordan havnet du i 
politikken? 
Mitt engasjement for 
nærmiljøet og klima 
som 14-åring, gjorde 
veien kort til politikken.   

Du får en million som 
skal fordeles på en eller flere organi-
sasjoner. Hvem får pengene? 
Kr 500.000 til barn og unge, og 
kr 500 .000 til historielag/fortids-
minneforeningen. Det er viktig å ha 
både «røtter og vinger».
 
Stortinget gir deg bursdagsgaven 
«Garantert flertall». Hvilken sak vil 
du fremme? 
Bruke rullebanen på Rygge som den 
tredje rullebanen, i stedet for på 
Gardemoen.  

Hva er den viktigste saken Østfold-
benken må få gjennom i kommende 
periode? 

Oppløse Viken Fylkeskommune og 
sikre gode samferdselsløsninger for 
Østfold.

Nr. 14
Torhild S. Grimseth Huseby           
Alder:  44 år
Yrke:  Butikksjef
Bosted:  Halden

Hvordan havnet du i 
politikken? 
Jeg har alltid vært 
engasjert i samfunns-
debattene. Vi var en fin 
gjeng, og ble godt tatt 
vare på av moderparti-
et denne tiden. Det var 

nyttige og lærerike år. 

Du får en million som skal fordeles 
på en eller flere organisasjoner. 
Hvem får pengene? 
Jeg ville gjerne gitt bidrag til mange, 
men nært mitt hjerte ligger organi-
sasjoner som fremmer folkehelse, 
Kirkens Bymisjon og barn-og ung-
domsorganisasjoner som Norske 4H, 
som legger til rette for unge på en 
fantastisk måte.

Stortinget gir deg bursdagsgaven 
«Garantert flertall». Hvilken sak vil 
du fremme? 
Gode «næringslivspakker» som sikrer 
bosetting i hele landet.

Hva er den viktigste saken Østfold-
benken må få gjennom i kommende 
periode? 
Østfold-benken har mange viktige 
oppgaver å utføre. Å bidra til å legge 
til rette for næringslivet og øke antall 
arbeidsplasser i hele fylket er viktig. 
Og fylket håper jeg skal hete Østfold…
 

Nr. 15
Theodor Bye      
Alder:  40 år           
Yrke:  Rådgiver Nortura/ordfører
Bosted:  Marker

Hvordan havnet du i 
politikken?              
Engasjementet kom 
i Bygdeungdomsla-
get. Fikk spørsmål fra 
nominasjonskomiteen 
den gang om å være 

ungdomskandidat og takket ja!

Du får en million som skal fordeles 
på en eller flere organisasjoner. 
Hvem får pengene?                
Norges bygdeungdomslag og MOT.

Stortinget gir deg bursdagsgaven 
«Garantert flertall». Hvilken sak vil 
du fremme?                      
1 milliard til en «vekstpakke» til små- 
og mellomstore kommuner.

Hva er den viktigste saken Østfold-
benken må få gjennom i kommende 
periode?                           
Flytte statlige arbeidsplasser 
til Østfold.

SENTERPARTIETS LISTEKANDIDATER VALG-21 SENTERPARTIETS LISTEKANDIDATER VALG-21
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Nr. 1
Ole André Myhrvold
Alder:  43 år
Yrke:  Stortingsrepresentant
Bosted: Båstad i Trøgstad

Hvordan havnet du i 
politikken? 
Kampen mot EU og for 
folkestyre.

Du får en million som 
skal fordeles på en 
eller flere organisasjo-

ner. Hvem får pengene? 
Norsk Folkehjelps mineryddingspro-
sjekt får 1/3, Redningsselskapet får 
1/3 og den siste tredjedelen går til 
Grendehuset Folkvang i Båstad. 

Stortinget gir deg bursdagsgaven 
«Garantert flertall». Hvilken sak vil 
du fremme? 
Et investeringsfond på 100 milliarder 
kroner for fornybar industri, som kan 
styrke eksisterende bedrifter som 
Saugbrugs i Halden og Borregaard i 
Sarpsborg og mange andre virksom-
heter som jobber med fornybare 
produkter.

Hva er den viktigste saken Østfold-
benken må få gjennom i kommende 
periode? 
Oppløsning av Viken fordi folkestyret 
trenger det og beslutninger skal tas så 
nært folk som mulig.

Nr. 2
Kjerstin Wøyen Funderud
Alder:  50 år
Yrke:  Underdirektør i Skatteetaten
Bosted:  Svinndal i Våler

Hvordan havnet du i 
politikken? 
Da jeg gikk på videre-
gående var jeg veldig 
opptatt av klima og mil-
jø, og meldte meg inn 
i Senterungdommen. 
Siden har jeg vært aktiv 

både i partiorganisasjonen og som 
folkevalgt.

Du får en million som skal fordeles 
på en eller flere organisasjoner. 
Hvem får pengene?
Jeg ville delt pengene mellom Mental 
helses hjelpetelefon,  ROS – Rådgiv-
ning om spiseforstyrrelser som er en 
landsdekkende interesseorganisasjon 
for alle som er berørt av problematikk 
rundt mat og kropp og Demensfore-
ningen.

Stortinget gir deg bursdagsgaven 
«Garantert flertall». Hvilken sak vil 
du fremme? 
Sørget for høyhastighetsbredbånd til 
alle. God nok nettilgang sikrer likever-
dige tilbud og tjenester, og vil gjøre 
det mulig å skape arbeidsplasser over 
hele landet. 

Hva er den viktigste saken Østfold-
benken må få gjennom i kommende 
periode? 
Oppløse Viken, og gjenoppbygge 
Østfold. Sette fokus på verdiskaping, 
legge til rette for framtidsrettet indus-
trisatsing og flere arbeidsplasser i

fylket. Østfoldkommunenes økonomi 
må bedres slik at vi blir i stand til å gi 
østfoldingene et mer likeverdig tilbud 
enn i dag. I dag ser vi at Østfold kom-
mer dårlig ut på levekårsstatistikkene 
samtidig som kommunene er underfi-
nansiert om vi sammenlikner oss med 
andre kommuner i landet.

Nr. 3
Lars Vegard Fosser
Alder:  22 år
Yrke:  Lærerstudent
Bosted:  Rakkestad

Hvordan havnet du i 
politikken? 
Jeg har alltid engasjert 
meg for samfunnet 
skal bli et bedre sted. 
På ungdomsskolen og 
videregående skole har 
jeg vært tillitsvalgt og 

elevrådsleder, og kjempet for et bedre 
linjetilbud og psykososialt lærings-
miljø. I 2018 fikk jeg mulighet til å 
engasjere meg i lokallaget, og i 2019 
fikk jeg muligheten til å stå på lista 
ved kommunestyrevalget. Deretter 
ble jeg bitt av basillen!

Du får en million som skal fordeles 
på en eller flere organisasjoner. 
Hvem får pengene?
Jeg ville gitt penger til Mashimoni 
Children Senter (to unge jenter fra 
Mysen som driver barnehjem i Kenya), 
Sykehusklovnene, Unicef, Landsrådet 
for Norges barne- og ungdomsorga-
nisasjoner (LNU), Kreftforeningen og 
Miljøagentene. 

Stortinget gir deg bursdagsgaven 
«Garantert flertall». Hvilken sak vil 
du fremme? 
Senterpartiet vil stoppe sentralise-
ringen av politiet. Vi mener at alle, 
uansett bosted, skal være trygge på at 
deres sikkerhet blir godt ivaretatt av 
et tilstedeværende og synlig politi. Vi 
vil arbeide for å beholde en desentra-
lisert politistruktur for å sikre bered-
skap og nødvendig lokalkunnskap hos 
politiet. Det lokale politiet må ha god 
kompetanse om sitt lokalsamfunn og 
kunne jobbe forebyggende i samar-
beid med andre organer. Vi vil ha et 
reelt nærpoliti.

Hva er den viktigste saken Østfold-
benken må få gjennom i kommende 
periode?
Psykisk helse er svært viktig. Vi tren-
ger en politikk som forebygger frem-
for å reparere. En annen viktig sak er 
å sørge for at barnefamiliene før økte 
midler. Vi må arbeide målrettet for å 
få færre barn som lever i fattigdom. 
Det er viktig at alle barn skal få like 
muligheter, uavhengig av hvilke hjem 
de vokser opp i. Jeg vil arbeide for at 
det blir enklere å ta høyere utdanning. 
Vi må bedre vilkårene slik at studente-
ne får et stipend de kan leve av, uten 
å måtte jobbe seg i hjel ved siden av 
studiene for å få hjulet til å gå rundt. 

Nr. 4
Elin Johanne Tvete
Alder:  45 år
Yrke:  Lærer
Bosted:  Onsøy i Fredrikstad

Hvordan havnet du i 
politikken? 
Som småbarnsmor 
og lærer var veien til 
Senterpartiet kort. Et 
dypt engasjement for 
gode lokalsamfunn, 
gode oppvekstvilkår for 

barn og gode barnehager og skoler 
med trygge voksene gjorde at jeg følte 
meg hjemme i Senterpartiet fra første 
stund.

Du får en million som skal fordeles 
på en eller flere organisasjoner. 
Hvem får pengene?
Norske Kvinners Sanitetsforening for 
deres arbeid med kvinners helse og 
livsvilkår og forskning på kvinnehelse. 
I tillegg engasjerer de mange frivillige, 
gir et godt tilbud til barn og unge og 
bidrar aktivt til gode lokalsamfunn 
gjennom 600 lokalforeninger rundt i 
hele Norge.

Stortinget gir deg bursdagsgaven 
«Garantert flertall». Hvilken sak vil 
du fremme? 
Reversere «avskilting» av lærere. 
Reversere lovendringen fra 1. august 
2015, hvor krav til kompetanse for 
undervisning førte til at rundt 33 000 
lærere utdannet før 1. januar 2014, 
ikke lenger var kvalifiserte for å under-
vise i norsk, samisk, norsk, tegnspråk, 
matematikk og engelsk.

Hva er den viktigste saken Østfold-
benken må få gjennom i kommende 
periode? 
Legge ned Viken.

Nr. 5
Johan Edvard Grimstad 
Alder:  56 år 
Yrke:  Fylkesråd
Bosted:  Råde 

Hvordan havnet du i 
politikken? 
Jeg startet med lokallag 
for senterungdommen 
i Råde i 1978 da jeg ble 
lokallagets første leder. 

Du får en million som 
skal fordeles på en eller flere organi-
sasjoner. Hvem får pengene? 
Amnesty Internasjonal, Kirkens Nød-
hjelp, Handikapforbundets internasjo-
nale arbeid og Kirkens Bymisjon. 

Stortinget gir deg bursdagsgaven 
«Garantert flertall». Hvilken sak vil 
du fremme?  
Utredning av alternativ til EØS.
 
Hva er den viktigste saken Østfold-
benken må få gjennom i kommende 
periode? 
Økt støtte til fangvekster i landbruket 
og mer plantevekster i havet, samt 
støtte til karbonlagringsprosjektet 
i Nordsjøen. Nasjonalt grønt inves-
teringsfond, - til grønn omstilling 
av næringslivet og til mer nasjonalt 
eierskap. Støtte til utvikling av mer 
sirkulærøkonomi (gjenvinning av 
plast, metall og byggevarer etc.). 

Begrensning av matkjedenes makt. 
Politi ut til distriktene (færre i sentralt 
politidirektorat). Større beredskap av 
legemidler/medisiner og matbered-
skap. Oppstart av bygging av Intercity 
dobbeltspor til Fredrikstad, og som 
midlertidig løsning et avlastende for-
bikjøringsspor mellom Sarpsborg og 
Fredrikstad, og Sarpsborg og Halden, 
for både møtende persontrafikk og 
økt godstransport. Oppløsning av 
Viken fylke. 

Nr. 6
Karoline Fjeldstad
Alder:  41 år
Yrke:  Seniorrådgiver/ordfører
Bosted:  Rakkestad

Hvordan havnet du i 
politikken?
Jeg har alltid vært 
veldig samfunnsenga-
sjert. Jeg liker å kunne 
påvirke og da syns jeg 
det var best å kunne 
påvirke der avgjørelse-

ne faktisk tas. Derfor sa jeg ja når jeg 
ble spurt om å melde meg inn i Sp, jeg 
sa ja da jeg ble spurt om jeg ville sitte 
i fylkesstyret og jeg sa ja da jeg ble 
spurt om å stå på lista til SP i kommu-
nen hvor jeg bosatte meg. 

Du får en million som skal fordeles 
på en eller flere organisasjoner. 
Hvem får pengene? 
Pengene ville jeg da ha fordelt på 
Barnekreftsaken, Norsk luftambulanse 
og Røde Kors.

Stortinget gir deg bursdagsgaven 
«Garantert flertall». Hvilken sak vil 
du fremme? 
Da vill jeg ha fremmet utbygging av 
fiber/bredbånd til alle husstander i 
hele landet og jeg ville ha endret det 
kommunale inntektssystemet til fordel 
for kommuner som faller midt imel-
lom store og små kommuner i dagens 
inntektssystem. 

Hva er den viktigste saken Østfold-
benken må få gjennom i kommende 
periode? 
Oppløs Viken, endring av inntektssys-
temet til kommunene, bedre kollektiv-
tilbud i hele Østfold

Nr. 7
Saxe Frøshaug
Alder:  57 år
Yrke:  Kyllingprodusent/ordfører
Bosted:  Trøgstad

Hvordan havnet du i 
politikken? 
Har alltid vært sam-
funnsengasjert, men 
var i 2014-15 spesielt 
engasjert i lokale 
skolespørsmål og 
kampen mot kommu-

nesammenslåing. Lot meg etterhvert 
overtale til å stille nederst på SPs liste 
til kommunevalget. Resten er historie.

Du får en million som skal fordeles 
på en eller flere organisasjoner. 
Hvem får pengene? 
Barnekreftforeningen kr. 400.000, 
Den norske Turistforening kr. 300.000, 
Nasjonalforeningen for folkehelsen 
kr. 300.000.
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Senterpartiet er like opptatt av 
nærmiljøene i de store byene som 
på det små stedene. Elin Johan-
ne Tvete fra Fredrikstad knuser 
mytene om at Senterpartiet kun er 
opptatt av bygdene.

– Senterpartiet har en tydeli-
ge og offensiv bypolitikk. Vi skal 
styrke byene som boområder og 
arbeidssteder. Flere arbeidsplas-
ser i bykjernene bidrar til å skape 
vitale og gode byer, sier Tvete.

Hun mener det ikke er noen 
forskjell om du bor i by eller på 
bygda.

– Alle bor og lever livene sine i 
lokalsamfunn. De som bor i byene 
tilhører bydeler og lokalsamfunn 
som har krav på den samme trygg-
heten og nærheten. Et lokalsam-
funn er like viktig midt i Sarpsborg 
og Fredrikstad som i Onsøy og 
Skjeberg, sier Senterpartiets  fjer-
dekandidat 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 tettbefolkede 
byer. De er like opptatt av nærmil-
jøet som folk på bygda. Senter-
partiets politikk er den samme, 
uansett hvor folk bor, sier Elin 
Johanne.

Byutvikling står høyt på Sen-
terpartiets agenda. 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 hver eneste 
dag for at folk skal ha gode tje-
nestetilbud nær der de bor. Vi er 
bekymret for utviklingen i Fred-
rikstad sentrum, som har mistet 
mange arbeidsplasser de siste 
årene. Statlige arbeidsplasser skal 
ligge i byene, og Fredrikstad sen-
trum skal styrkes, fastslår Tvete.▪

Knuser gamle myter
Senterpartiet stiller seg i bresjen for innbyggerne i Østfold-byene og parkerer 
mytene om at partiet kun kjemper for de små stedene. 

Senterpartiet vil etablere et statlig 
investeringsselskap som skal bidra 
til å bygge ny industri basert på 
fornybare ressurser og klimavenn-
lig teknologi.  Senterpartiet mener 
at langsiktig, nasjonalt eierskap og 
tilgang på kapital er en grunnleg-
gende og helt nødvendig basis. 

Framtida tilhører Østfold
– Industrien er nødt til å tenke 
fornybart og sirkulært. Østfold har 
de beste forutsetninger for indus-
triproduksjon basert på fornybare 
ressurser. De to største trefored-
lingsbedriftene i landet ligger her 
i Østfold. Med utgangspunkt i 
fornybar norsk gran produserer for 
eksempel Borregaard hundrevis av 
ulike produkter som det ellers er 
vanlig å bruke petroleum for å pro-
dusere, ingeniør Ole Dahl. Han har 
hatt en rekke stillinger i Østfold-
industrien de siste 35 årene.

Ny storhetstid
Fram til 70-tallet var Østfold et 
av landet fremste industrifylker 
med over 35.000 industriarbeids-

plasser. Da store deler av indus-
trifokuset flyttet over til olje og 
gass, startet nedturen i Østfold. 
Effektivisering av tradisjonelle 
bransjer og utenlandske oppkjøp 
førte til flere nedleggelser. En rek-
ke hjørnesteinsbedrifter forsvant. 
I dag er antall industriarbeidsplas-
ser halvert, sammenlignet med 
70-tallet.

– Senterpartiet vil gjøre det 
samme med den nye grønne 
industrien som vi gjorde da vi byg-
get oljenasjonen Norge. Målrettet 
og tung statlig eierinnsats var 
svært viktig i oppbyggingen av en 
nasjonal oljeindustri. Slik bør man 
også tenke i oppbyggingen av en 
grønn industri, sier Ole Dahl.

Senterpartiet går inn for å eta-
blere et statlig investeringsselskap 
som skal investere i virksomhe-
ter om ønsker å ha en ledende 
og strategisk rolle i utvikling og 
bruk av løsninger og teknologi-
er basert på grønt og fornybart 
karbon. Selskapet skal prioritere 
virksomheter og industrireisning 
innen skogrelatert industri, marin 

sektor og næringsmiddelindustri. 
Selskapets investeringskapital må 
være betydelig for å kunne være 
en relevant industriell aktør.

Kraft – en konkurransefordel
I tillegg til et investeringsselskap 
er Senterpartiet opptatt av at 
industrien ikke får kostnader som 
de ikke kan bære, og at de får 
tilgang på ressursene de trenger. 
Det gjelder blant annet energi, 
nettilgang og finansiering.

– Nå går Gyproc på Øra i gang 
med å bygge verdens første 
CO2-frie gipsplatefabrikk, og flere 
andre Østfold-bedrifter ønsker 
også å elektrifisere mer. Da er det 
viktig at staten sørger for infra-
struktur og gir industrien forutsig-
bare rammevilkår i bred forstand. 
Norsk, ren kraft bør benyttes til 
å skape grønne arbeidsplasser i 
fastlands-Norge, sier Dahl.

Offshore-miljøene
En del av den norske suksessen 
da man fant olje- og gass var å 
stille klare krav til de som fikk 

konsesjon. Det skulle blant annet 
utvikles ny næringsvirksomhet 
med basis i oljen, og staten skulle 
medvirke til oppbygging av et 
norsk integrert oljemiljø med så 
vel nasjonalt som internasjonalt 
siktepunkt. Denne politikken har 
gitt oss en stor industri av under-
leverandører, også i Østfold finner 
vi store virksomheter som leverer 
til offshore-næringen. 

– Nå må vi gjøre det samme på 
nye områder, sier Senterpartiets 
stortingsrepresentant i Østfold, 
Ole André Myhrvold. Han peker på 
at Norge nå lyser ut konsesjoner 
for havvind uten at det stilles klare 
betingelser til hvem som skal 
levere teknologi og løsninger. 
Norge har teknologi, kompetanse, 
kapital og folka som skal til for å 
beherske havvind på store dyp. 

- Det kan bli en ny eksport-
industri, men da må vi legge til 
rette for det, sier Myhrvold.▪

Skal gjenreise 
industrifylket Østfold
Østfolds storhetstid som industrifylke er ikke over. Nasjonalt eierskap og 
statlige investeringer innen fornybare ressurser og klimavennlig teknologi 
skal skape ny vekst i Østfold.

Ole Dahl har lang fartstid ved 
Borregaard i Sarpsborg. Siden 

han startet i industrien på 
70-tallet er antall industriar-

beidsplasser i Østfold halvert.
FOTO: CARSTEN LIER

Kristin Ianssen og Saxe Frøshaug i Indre Østfold Senterparti vil sikre matjorda og 
utvikle nye arbeidsplasser uten at det rammer jordvernet.

Elin Tvete vil ha bedre bomiljøer og flere arbeidsplasser inn i Østfold-byene.

– Vi har ikke råd til å bygge ned 
verdifull matjord. Heldigvis er 
det flere og flere som forstår 
det. Vi har hatt mange debatter 
rundt i landet, og nå opplever 
vi at matjorda er i ferd med å få 
den statusen den fortjener, sier 
Ianssen.

Begge deler
Mange kommuner får valget mel-
lom å ta vare på matjord eller si 
ja til at det bygges handelsparker 
på dyrka mark. Ianssen vil både 
opprettholde matjorda og skape 
nye arbeidsplasser.

– Det er ikke enten eller. Vi må 
legge til rette for næringsarealer 
andre steder. Vi kan ikke kompro-
misse med det viktigste vi har, 

nemlig matproduksjonen vår, sier 
Ianssen.

Senterpartiet er det partiet som 
går lengst for å styrke den norske 
matproduksjonen. Det handler om 
selvforsyning, sikkerhet og bered-
skap. Senterpartiet vil grunnlovs-
feste at matjorda skal disponeres 
langsiktig og ivaretas for kommen-
de generasjoner.

– Norsk mat er en av våre frem-
ste kvaliteter. Norske matprodu-
senter er i særklasse. Jeg er stolt 
av å være en del av denne næring-
en. Vi må ta vare på matjorda vår, 
kornet vokser nemlig ikke på 
asfalt. Dyrkbar jord er en knapp-
hetsressurs både i verdenssamfun-
net og her hjemme.▪

Kjemper for maten vår
De siste ti årene har Senterpartiet løftet jordvernet til å bli en sak de fleste er 
opptatt av. En av dem som har bidratt til det er Kristin Ianssen i Indre Østfold. 
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Ordfører-opprør for å styrke 
kommunene i Østfo ld
Senterpartiets toppolitikere i Østfold 
har store forventninger til at en ny 
regjering skal gi innbyggerne de 
tjenestene de fortjener og har krav 
på i alle kommuner etter valget.

Senterpartiet har syv ordførere og 
fem varaordførere i Østfold. De 
forventer rask endring i inntekts-
systemet etter valget, slik at alle 
kommunene kan gi like gode 
tjenester til sine innbyggere. En av 
dem som leder an i opprøret mot 
regjeringens politikk, er Sarps-
borgs varaordfører, Henriette Holt 
Gausdal.

– Sarpsborg er en kommune 
med lave inntekter, men store 
utgiftsbehov. På grunn av sto-
re levekårsutfordringer bruker 
Sarpsborg allerede mer enn andre 
kommuner på omsorgstjenester, 
barnevern og økonomisk sosial-
hjelp. Det innebærer at vi ikke 
har råd til å sette inn tilstrekkelige 
tiltak for å få de fattige barna ut 
av den negative spiralen, og hjelpe 
dem gjennom et utdanningsløp 
som kan skaffe dem fast arbeid og 
inntekt, sier hun.

Mer til de skattesvake
Senterpartiet ønsker å øke de 
skattesvake kommunenes mulig-
het til å utjevne sosiale forskjeller, 
og gi gode tjenester til deg som 
innbygger. Partiet mener at dette 
best kan løses gjennom en egen 
kompensasjonsordning i inntekts-
systemet som løfter de skattesva-
ke kommunene opp til gjennom-
snittet av norske kommuner. For 
østfoldkommunene vil det utgjøre 
over 500 millioner kroner.

Varaordføreren i Aremark, 
Marthe Espelund-Sande, legger 
ikke skjul på at regjeringens 
knipetak på små kommuner 
merkes godt i Aremark.

– Det vi opplever i distriktene 
er drastiske kutt over de siste åtte 
årene. Lokalpolitikere får knapt 
budsjettene til å gå i hop. Det 
kuttes i alt som ikke er lovpålagt, 
som vil si bassenger stenges, 

fritidsklubber legges ned, kul-
turbudsjettene er gjort om til 
dugnadsinnsats. Kommunene er 
prisgitt organisasjoner og frivillig-
heten for å holde i gang aktiviteter 
og arenaer for sosialt samvær. Slik 
kan det ikke fortsette, sier hun.

Sa nei til storkommune
Karoline Fjeldstad (41) har stått 
I fremste linje i kampen for at 
Rakkestad skal bestå som egen 
kommune. Som gruppeleder for 
Senterpartiets kommunestyre-
gruppe i Rakkestad kunne 
Karoline Fjeldstad puste lettet ut 
da Rakkestad slapp unna tvangs-
sammenslåing. I 2019 ble hun 
valgt til ordfører i hjem-
kommunen. Hun vil aldri gå inn 
for at Rakkestad blir en del av en 
storkommune. 

– 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 utviklingen av kom-
munen. Jeg er opptatt av at Rakke-
stad skal være en fin plass å vokse 
opp, jeg er opptatt av at Rakkestad 
skal ha en egenverdi og en egen 
identitet. Det mister vi hvis vi blir 
slått sammen med Sarpsborg, sier 
hun.

Stolt av ny kommune
Saxe Frøshaug er ordfører i Indre 
Østfold kommune. Han var sterkt 
imot sammenslåingen av fem 
kommuner den 1. januar 2020. I 
dag er han øverste politiske leder i 
den nye storkommunen.

– Det har vært spennende å 
være med på å lage en helt ny 
kommune. Selv om jeg ønsket at 
min hjemkommune (Trøgstad) 
skulle bestå, har jeg brukt all   
energi på at Indre Østfold 

kommune skulle lykkes når fler-
tallet bestemte det. Jeg vil ikke 
spekulere rundt hva som kunne 
vært bedre eller dårligere. Jeg er 
stolt av Indre Østfold kommune 
og jobber for at alle innbyggerne 
våre skal ha gode tjenester og leve 
gode liv, sier han.

Frøshaug mener det største 
utfordringen handler om hvordan 

landets regjering forskjellsbehand-
ler små og store steder.

– Her i Østfold har vi merket 
regjeringens sentraliseringspolitikk 
godt. Det kan ikke fortsette. Vi må 
få lagt ned Viken, få Østfold på 
kartet igjen og begynne med 
blanke ark. Jeg gleder meg til å 
jobbe for Østfold igjen.▪

Senterpartiets toppolitikere i Østfold aksjonerer mot regjeringens kutt til kommune-
ne. De vil ha en regjering som ønsker nærhet til tjenester og trygge lokalsamfunn i 
byer og bygder.
Bak f.v: Annette Lindahl Raakil (gruppeleder, Moss), Hilde Kraggerud (fylkesleder), 
Johan Edvard Grimstad (fylkesråd), Erling Ek Iversen (varaordfører, Råde). Kristin 
Ianssen (gruppeleder, Indre Østfold)
Foran f.v. Reidar Kaabbel (ordfører, Våler), Karoline Fjeldstad (ordfører, Rakkestad) 
og Saxe Frøshaug (ordfører, Indre Østfold)

FOTO: CARSTEN LIER

Landet vårt 
er i endring
Det er gode grunner til å stoppe opp og 
tenke godt etter: Hva slags Norge ønsker 
vi oss fremover?

Mange av oss er bekymret for at økte forskjeller og massiv sentrali-
sering skaper et samfunn med større avstander og mindre nærhet. 
Vi får daglige påminnelser om at Norge har endret seg de siste åtte 
årene. 

Det er på tide å sette på bremsen. Det er mulig å være fremtids-
rettet uten å drive landet vårt som et børsnotert aksjeselskap. 
Høyre og Frp har på mange områder drevet det lenger enn vi kan 
akseptere. 

Det er ikke alt som kan eller skal være lønnsomt. Gode helse- 
tjenester og omsorg for andre skal ikke måles i effektivitet og lønn-
somhet. Du skal ikke få dårligere tjenester om du bor en kommune 
hvor tjenestene av geografiske og praktiske hensyn ikke kan utføres 
like effektivt og strømlinjeformet som i en storby.

Mange steder bor vi spredt fordi vi trives med å leve slik. Mange 
opplever den samme lokale tilhørigheten i sin bydel eller sitt lokal-
samfunn, om det er i Trøgstad eller midt i Fredrikstad sentrum. Vi 
tilhører det samme fellesskapet. Den eneste forskjellen på oss er 
at vi bor forskjellig og lever livene våre på forskjellige steder her i 
landets aller fineste region, som fortjener å bli et eget fylke igjen.
Året med corona har ettertrykkelig vist og dokumentert at små, 
mellomstore og store kommuner har levert svært gode tjenester 
og trygghet til sine innbyggere til tross for svært krevende forhold. 
Fortjenesten er ene og alene menneskene som jobber i kommune-
ne, og som har gitt mer enn noen kunne forvente. 

Også de kommunene som er stemplet som «nedleggingsaktuelle» 
har trosset sentraliseringsspøkelset og levert optimale tjenester 
der folk bor og lever. Ingen kan etter dette komme og si at norske 
kommuner ikke er robuste nok til å ta vare på innbyggerne sine. 
Vi håper lærdommen fra corona-perioden gjør noe med oss. At vi 
blir flinkere til å ta vare på de kvalitetene vi har på små og store 
steder. At helse, trygghet og gode tjenester ikke kan måles i lønn-
somhet og effektivitet. 

Den største garantien for god livskvalitet blant oss er at vi har dedi-
kerte, kompetente og løsningsorienterte fagfolk i alle kommuner og 
lokalsamfunn som bidrar til gode hverdager for oss alle. Det krever 
raushet og virkelighetsforståelse fra landets øverste ledere.
La oss sammen erkjenne at sentralisering og store enheter ikke er 
veien å gå. La oss heller videreutvikle de fantastiske kvalitetene vi 
har på både små og store steder.

Hilsen Østfold Senterparti

INNLEGG
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Det sier konduktør og Sp-politiker 
Bjørge Marckus Huth fra Moss. 
Han er både ansatt ved jernbanen 
og jernbaneentusiast på sin hals. 
Han jobber for at flere politikere 
skal få opp øynene for toget. Noe 
av det han brenner for i Østfold er 
en gjenåpning av Østre linje, Korn-
sjø og Skjeberg stasjoner. Jernba-
nereformen bør reverseres og EUs 
fjerde jernbanepakke må stanses. 

Må endres
– Jernbanereformen skulle gi 
passasjerene bedre og billigere 
jernbane. Dette er svært mis- 

«Tog skal ikke være 
lønnsomt, det må bli 
mye billigere!»
– Togtrafikken i Norge skal være et billig, miljøvennlig og 
trygt tilbud til pendlere og reisende. Togene våre skal ikke 
styres av et utenlandsk selskap som lopper passasjerene 
for dyre billetter.

Stå opp for 
den norske 
modellen
Senterpartiet er bekym-
ret for svekket standard 
i arbeidslivet og tenden-
sen til nedbryting av den 
norske modellen.  

Senterpartiet vil derfor 
kjempe for at norske lover og 
avtaler skal ha forrang framfor 
EØS. Senterpartiet mener 
Stortinget må be regjeringen 
gjennomgå og sikre at norske 
lover, forskrifter og tariffavta-
ler er overordnet EØS-regler 
på arbeidslivsområdet.

– Norsk arbeidsliv er satt 
under press og i stor endring. 
Senterpartiet vil fortsette å 
utvikle norsk arbeidsliv i sam-
arbeid mellom myndigheter, 
arbeidsgivere og arbeidsta-
kere.

Samarbeidet bygger på mål-
settinger om høy verdiskap-
ning, full sysselsetting, jevn 
fordeling av inntektene og 
reallønnsvekst for alle grup-
per. Samarbeidet skal bidra til 
godt arbeidsmiljø, ubyråkra-
tisk kommunikasjon og tillit 
mellom ledere, tillitsvalgte 
og arbeidstakere, sier stor-
tingsrepresentant Ole André 
Myhrvold.

Må stå sammen
Den norske modellen av-
henger av at partene står 
sammen om å bygge opp og 
å forsvare et godt organisert 
arbeidsliv. Nedgangen i antal-
let fagorganiserte og mindre 
bruk av tariffavtaler undergra-
ver denne plattformen. Fordi 
kollektiv lønnsfastsettelse er 
avgjørende for framtiden til 
arbeidslivsmodellen 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, treparts-
samarbeidet og effektive kon-
trollmekanismer for å sørge 
for at norske lønns og arbeids-
vilkår gjelder i Norge. Men det 
kan også bli aktuelt å gjeninn-
føre nasjonale reguleringer 
av arbeidsinnvandringen fra 
EØS-området utenom Norden. 
Dette skal i så fall skje i samar-
beid med fagbevegelsen, sier 
Senterpartiets stortingsrepre-
sentant.

Bjørge Marckus Huth er en ivrig 
lokalpolitiker og togentusiast.

visende. Vi har fått en haug med 
nye selskaper og direktører. Flere 
kokker og mere søl. Passasjerene 
som reformen skulle være til for 
har ikke fått det bedre. Det har 
ikke blitt billigere å kjøre tog heller, 
sier Huth. 

Han mener togtrafikken må 
endres totalt for at flere skal bruke 
tog til pendling og reiser.

– Høyre-siden er så fordømt 
opptatt av lønnsomhet. Til og med 
sykehusene våre skal gå med over-
skudd og tjene penger. Det henger 
ikke på grep. Det bør være gratis å 
kjøre tog i Norge. Det er det beste 

miljøtiltaket vi kan bruke i hver-
dagen vår, sier Huth.

Mer sårbar
Huth er sterkt imot konkurranse- 
utsetting av togtrafikken i Norge, 
og at utenlandske selskap får  
kontrollen over den norske  
jernbanen.

– Jo flere selskaper som skal 
kjøre tog i Norge, jo mer sårbar 
blir jernbanedriften. Dette er 
fordi hvert togselskap disponerer 
et visst antall togsett. Er det feil 
på et togsett og det må tas ut av 
trafikk, og det må settes inn et 
nytt togsett er det ikke sikkert at 
selskapet har dette tilgjengelig. 
Hvert selskap disponerer ett eller 
noen få togsett i reserve, og er 
ikke dette tilgjengelig så blir toget 
innstilt, sier han.

Få tilbake NSB!
Huth mener den norske konkur-
ransekraften ble svekket da NSB 
skiftet navn til Vy for to år  
siden.

– Siden NSB skiftet navn til Vy 
har mange ansatte mistet både 
tilhørighet og yrkesstolthet. Inn- 
føringen av det nye navnet bar 
preg av hastverksarbeid. Det var 
om å gjøre å få vekk NSB så fort 
som mulig, sier Huth, og legger til:

– Vy navnet er like dårlig i dag 
som første gang jeg hørte det 
sier Huth. Det blir omtrent som å 
omdøpe Coca-Cola til søtvatten! 
Jeg tror aldri jeg har blitt så skuffa 
og sint på en og samme gang som 
den dagen det nye navnet ble 
offentliggjort. I tillegg klarer jeg 
ikke å forstå at voksne oppe- 
gående mennesker kan sitte på et 
møterom og vedta noe så dumt 
som dette. Jeg skjemmes! 

– Jeg håper NSB-navnet gjen-
oppstår om noen år som «Nye 
NSB» med slagordet «Pulsen av 
Norge» avslutter Huth.▪

Fjeldstad er ordfører i Rakkestad 
og bygdas fremste tillitsvalgte for 
8.200 innbyggere. Hun tenker hver 
dag på et sterkt ønsket regjerings-
skifte.

– Vi som lever på mindre steder 
har virkelig fått føle på regjerin-
gens sentraliseringspolitikk. Det 
går ikke en dag uten at vi blir 
minnet på at regjeringen ikke 
verdsetter eller vil satse på de små 
stedene i landet vårt. I Rakkestad, 
hvor jeg er ordfører, mistet vi det 
lokale lensmannskontoret i 2017. 
Vi kjempet med nebb og klør for å 
beholde det, men Høyre-regjerin-
gen mente det var lite lønnsomt 
og effektivt å bruke penger på et 
sted som Rakkestad, sier hun.
Ordførerens bekymringer var 
ikke ubegrunnet. Det viser ferske 
evalueringer og uttalelser fra 
erfarne politifolk. Politireformen 
var feilslått.

Bekymret politiveteran
En kjent lensmannsbetjent fra 
Rakkestad ble intervjuet i lokala-
visen da han gikk av med pensjon 
før sommeren. Han hadde jobbet 
i Rakkestad i 33 år. I 2017 ble 
arbeidsplassen hans nedlagt. Han 
ble overflyttet til Sarpsborg. 

– Han sier det mange av oss 
fryktet. Det førte til en bedrøvelig 
utvikling for Rakkestad-samfunnet. 
Han mener politiets tilstedevæ-
relse og synlighet lokalt er viktig. 
Uten et lensmannskontor med po-
litiet nært på, får det konsekven-
ser, sier han. Politiets statistikker 
viser at kriminaliteten i Rakkestad 
har gått ned. Den pensjonerte 
lensmannsbetjenten sier rett ut at 
det er feil. Årsaken til at krimsta-
tistikken går ned, er at politiet 
ikke oppdager kriminaliteten, sier 
ordføreren.

Kontor-politi
Da Rakkestad lensmannskontor 
ble lagt ned i 2018 forsvant åtte 
arbeidsplasser ut av kommunen. 
Politiet i Sarpsborg ble svekket 
med 14 stillinger, mens Øst poli-
tidistrikts fikk 158 nye stillinger. 
Disse havnet stort sett på kontorer 
på Ski, Lillestrøm eller Garder-
moen. I Østfold er det nå færre 
ansatte i politiet enn før reformen. 
I Sarpsborg var det 424 i 2015 mot 
379 i dag, og for Indre Østfold 
politistasjon har antallet ansatte 
gått fra 75 i 2015 til 60 i dag. Dette 
til tross for at stasjonen i dette 
tidsrommet også har overtatt opp-
gavene lensmannen i Marker og 
Rømskog hadde tidligere. I tillegg 
ble lensmannskontorene Vansjø, 
Hvaler, Aremark og Rakkestad lagt 
ned i 2017. 

– Sentralisering av politiet under 
Frp og Høyre har vært en gave-

pakke for kriminelle. Det er på høy 
tid med mer synlig og tilgjengelig 
politi i hele Østfold. Styrking av 
politiet i lokalsamfunn i hele Øst-
fold er viktig både når det gjelder 
tilgjengelighet, forebygging og 
politiberedskap. Senterpartiet vil 
tilføre lokalt politi ute blant folk. 
Det har blitt for store avstander 
og områder uten lokalt tilstede-
værende politi mange steder i 
Østfold, sier Karoline Fjeldstad.
Rakkestad-ordføreren har stått for-
an det nedlagte lensmannskonto-
ret sammen med partileder Trygve 
Slagsvold Vedum og lovet innbyg-
gerne politiet tilbake i bygda hvis 
Senterpartiet kommer i regjering. 
Det holder hun fast ved.

– Senterpartiet kommer ikke til 
å gi seg på den saken. Det står 
høyt oppe på listen hvis vi kommer 
i regjering etter valget, sier 
hun.▪

Mer kriminalitet da 
lensmannen forsvant
Karoline Fjeldstad kjempet med nebb og klør for det lokale lensmanns-
kontoret. Hun tapte da regjeringen la ned 125 lensmannskontor og gjorde 
hverdagen litt mer utrygg for store deler av landets befolkning. 

Karoline Fjeldstad er skuffet 
over at lensmannskontoret i 
Rakkestad ble nedlagt. Hvis 
det blir regjeringsskifte skal 

politiet tilbake til bygda!
FOTO: LARS VEGARD FOSSER



 

Valginformasjon    
Valgdagen for stortingsvalet er 
mandag 13. september.

Dersom du ikke har mulighet 
til å stemme på valgdagen 
eller i den ordinære perioden 
for forhåndsstemme-
giving, kan du fra 1. juli t.o.m. 
9. august henvende deg til 
kommunen og avtale tid for å 
stemme.

Du kan bare stemme én gang. 
Du trenger ikke valgkort, men 
husk å ta med legitimasjon!

Hvem har stemmerett?
Du har stemmerett ved 
stortingsvalget dersom du er 
norsk statsborger har fylt 18 
år innen utgangen av 2021 
er, eller har noen gang vært, 
folkeregisterført som bosatt i 
Norge.

Når og hvor kan 
du stemme?
Forhåndsstemme kan du gjøre 
fra tirsdag 10. august til og 
med fredag 10. september i 
hvilken som helst kommune. 
På valgdagen må du stemme 
i kommunen du er folkeregis-
trert bosatt i per 30. juni 2021. 
Du kan stemme i hvilket som 
helst valglokale i kommunen.

Dersom du er i karantene 
skal du ikke stemme i ordi-
nære valglokaler. Dersom du 
er i isolasjon skal du stemme 
hjemmefra. Ta kontakt med 
kommunen for informasjon 
om hva som gjelder der du 
bor. Er du syk eller ufør? 
Da kan du kontakte kommu-
nen din frem til kl. 10 den 
10. september om å forhånds-
stemme hjemme.

Kan du ikke stemme i 
forhåndsstemmeperioden 
eller på valgdagen? Da kan 
du be kommunen din om å få 
tidligstemme fra 1. juli. Det 
er også mulig å stemme fra 
utlandet fra 1. juli og frem til 
og med 3. september.

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

Her er hans 10 gode grunner til å 
velge Østfold som studiested:

1. Østfold har et godt tilbud med 
Fagskolen i Viken og Høgskolen 
i Østfold. Her kan du skaffe deg 
utdanning som er ettertraktet 
på arbeidsmarkedet i Østfold. 
Ved utdanningsinstitusjonene i 
Østfold blir du sett og hørt. Du 
blir tatt på alvor. Undervisnings-
personalet gjør alt de kan for 
at du skal få kunnskap som er 
relevant for arbeidslivet.

2. Studiestedene lytter til studen-
tene og iverksetter tiltak for 
å gjøre studiehverdagen best 
mulig for hver enkelt student. 
Det er aktive og inkluderende 
studentmiljøer som vil gjøre 
studietiden din fantastisk. I 
tillegg er det gode muligheter 
for å gjennomføre deler av 
studiene andre steder i verden.

3. Østfold er fremtidsrettet og har 
et yrende næringsliv. I Østfold 
er det arbeid som passer for 
alle. Vi har bedrifter som er 
verdensledende innenfor sitt 
felt, og vi har små lokale forret-
ninger som er limet i lokalsam-
funnet. Alle bedrifter trenger 
påfyll av kunnskap for å utvikle 
seg ytterligere. Det er behov for 
ny kompetanse i hele Østfold. 
I alle kriker og kroker er det 
behov for flinke folk. 

4. Statistikken viser at 70 prosent 
av studentene får jobb i samme 
region som de har studert. 
Tallet er enda høyere for dem 
som har vokst opp i samme 
region. Det er en stor fordel for 
deg som er østfolding, og som 
velger å studere her.

5. Du får en unik mulighet til å ha 
deltidsjobb innenfor samme 
fagfelt som du studerer. Det vil 
gi deg gode muligheter til å få 
arbeid i nærområdet også etter 
studietiden. Å studere i Østfold 
er både fremtidsrettet og klokt.

Studier i 
herlige Østfold
Næringslivet og offentlig sektor i Østfold trenger flere 
flinke folk for å skape utvikling og gi gode tjenester. 
Lars Vegard Fosser kjemper for studiestedene i Østfold.

6. Aller deler av Østfold trenger 
kompetent arbeidskraft. Det er 
nødvendig for å ivareta kom-
munenes behov for kjernekom-
petanse som grunnskolelærere, 
barnehagelærere, sykepleiere 
og sosialfaglig kompetanse. 
Uten et aktivt forskningsmil-
jø i Østfold ville nærings- og 
arbeidslivet mistet viktige sam-
arbeidspartnere og vekstkraft.  

7. Ifølge NHOs kompetansebaro-
meter har seks av ti bedrifter 
et udekket kompetansebehov. 
I tillegg oppgir 53 prosent av 
bedriftene å ha behov for per-
soner med høyere yrkesfaglig 
utdanning. Det beviser at be-
driftene trenger deg som velger 
å ta høyere utdanning, enten 
det er fagskole eller høgskole. 

8. Det er god tilgang på boliger for 
studenter i Østfold. Leieprise-
ne er lavere enn i de største 
studentbyene. Studentmiljøene 
er ikke dårligere av den grunn. 

9. Østfold er ille bra. Østfoldinge-
ne er de beste folka, og vi vil 
deg godt. Vi er joviale, inklu-
derende og støtter deg når du 
trenger det. Vi har fantastisk 
flinke folk som arbeider på 
utdanningsinstitusjonene 
våre. Østfold vil gi deg en gode 
muligheter til å få jobb etter 
studiene. 

10. Østfold er Norges kuleste sted, 
ikke glem det!

Lars Vegard Fosser gir deg 10 gode grunner til å studere i Østfold.
FOTO: RAGNE BORGE LYSAKER


