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Vi i Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra.  
Vil du være med oss å jobbe for det? Send SMS med kodeord SP til 2360 og fullfør registreringen. 

Vil du være med å bidra til Østfold Senterpartis valgkamp? Vipps ditt bidrag til #111156

1. kandidat: Ole André Myhrvold (42), Trøgstad

Jeg elsker Østfold!  
Jeg brenner for at østfoldingen 
skal ha gode og nære tjenester, 
og føle trygghet for at politi og 
helsevesenet er der når man 
trenger det. 

Østfold er mulighetenes fylke 
med røtter i stolte og sterke 
industri- og landbrukstradisjoner. 
Det er Østfolds styrke når Norge 
skal omstille seg fra olje og gass 
til å bli et land som produserer 
og eksporterer klimavennlige 
produkter. 

Østfold er et produksjonsfylke, 
enten det er papir fra Saugbrugs 
og Borregaard, biodiesel på Øra 
eller mat i Indre Østfold. Det er 
jeg stolt av. Jeg jobber for mer 
innovasjon, flere arbeidsplasser 
og mer stolthet i Østfold. Sammen 
skal vi bidra til at Østfolds 
kvaliteter utvikles og brukes til 
beste for vår felles fremtid.  

Folkestyre og lokalt sjølstyre 
ligger i ryggmargen min. Jeg var 
ordfører i gamle Trøgstad og er 
imot tvangssammenslåing av 
kommuner. Jeg vil oppløse den 
unaturlige fylkeskonstruksjonen 
Viken fordi den er en dårlig region 
for folkestyre.  

SENTERPARTIET VIL:
• Føre en aktiv næringspolitikk som sikrer 

klimavennlig produksjon.

• Sørge for at det er lønnsomt å produsere 
mat i Norge.

• Oppløse Viken, og si nei til 
tvangssammenslåing av kommuner.
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2. kandidat: Kjerstin Wøyen Funderud (50), Våler

Jeg stiller til valg for Senterpartiet 
fordi 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 hverdagen, 
familien og jobben uansett hvor 
de velger å bosette seg.  

Østfold har store naturgitte 
forutsetninger og mange 
muligheter. Disse fortrinnene må 
benyttes 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 fremtidens 
arbeidsplasser. 

Senterpartiet ønsker en 
tillitsreform i offentlig sektor. 
Ansvaret for hvordan oppgavene 
blir løst må flyttes til dem som 
skal gjøre jobben 

Senterpartiet vil sette Østfold-
kommunene bedre i stand til å 
sikre gode tjenester til deg som 
innbygger. Inntektssystemet 
må bli mer rettferdig slik at 
inntektssvake kommuner kan 
sette inn tiltak for å utjevne 
sosiale forskjeller og redusere 
folkehelseutfordringene.

Jeg sier JA til Østfold  
og et tydelig nei til Viken.

SENTERPARTIET VIL:
• Redusere forskjeller mellom folk.  

• Ha et tilstedeværende nærpoliti.

• At Norge skal være selvstendig og sier nei 
til at Norge skal bli medlem av EU.
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3. kandidat: Lars Vegard Fosser (22), Rakkestad

Jeg ønsker at det skal bo folk 
i hele Østfold. Gode skoler og 
barnehager, et tilstedeværende 
nærpoliti og et yrende næringsliv 
med arbeidsplasser nær folk er 
grunnleggende for at folk skal 
bosette seg i fantastiske Østfold. 

Norge trenger en tydeligere 
klimaprofil. Vi må bruke tid 
og ressurser på å endre alle 
verdikjeder og forbruksmønstre 
i en mer klimavennlig og 
fornybar retning. Vi må arbeide 
for at klimapolitikken og 
distriktspolitikken går hånd i hånd. 

Jeg er opptatt av psykisk helse.  
En god psykisk helse er viktig 
hele livet, og vil bidra til å økt 
livskvalitet. Økt kunnskap, 
holdningsendring og mer 
brukermedvirkning er viktig for å 
bedre situasjonen til mennesker 
med psykiske lidelser. Det er viktig 
å forebygge fremfor å reparere.

En stemme til Senterpartiet er en 
stemme for å ta tilbake nærheten. 
Nærhet til tjenester, beslutninger 
og makt. Sentraliseringen de siste 
årene har ødelagt mye. Vi vil snu 
denne trenden!

SENTERPARTIET VIL:
• Sikre den digitale allemannsretten:  

Hele Østfold skal ha fullverdig mobildekning 
og høyhastighetstilgang til internett.

• Innføre et rimelig, nasjonalt månedskort for 
kollektivtransport for barn og unge under  
25 år og studenter frem til fylte 30 år.

• At tannlegebehandling skal inn i 
egenandelsordningen i folketrygden.

4. kandidat:  
Elin Tvete (44), 
Fredrikstad

5. kandidat:  
Johan Edvard 
Grimstad (56), 
Råde


