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Fredrikstad SV vil at velferden skal bygges på tillit til 
ansatte og innbyggere, ikke på kontroll, rangering og 
konkurranse. SV mener velferdsstaten må bygge videre på 
felleskap, solidaritet, sosial rettferdighet og tillit som kan 
sikre at mennesker får hjelp når de trenger det. Private 
kommersielle aktører skal ikke berikes på offentlig velferd.

SV vil arbeide for å innføre heldagsskole og dermed øke 
muligheten for en mer elevtilpasset skolehverdag. Da vil 
barn få mulighet til fysisk aktivitet og mer estetiske fag som 
styrker barns læreevne.

Fredrikstad skal være en grønn by. Det er viktig for 
befolkningens livskvalitet at det er enkel tilgang til grønne 
områder. Parker og andre grønne lunger skal bevares og 
vedlikeholdes. Markagrensen skal respekteres. Gropa på 
Hauge og andre viktige ballastområder må vernes.

SV er et antirasistisk parti som kjemper mot diskriminering, 
men for rettferdighet og mangfold.
 
SV er et feministisk parti. Vi vil ha likelønn, levelønn og 
riktigere maktfordeling.
 
SV er et miljøparti. Kampen mot klimaendringene er vår tids 
viktigste utfordring. 

Ta kampen for et 
varmt samfunn



Østfold SVs toppkandidater ved fylkestingsvalget

1. May Elisabeth Hansen (62), Moss
Jeg skal kjempe for et rettferdig og inkluderende Østfold.
Vi vil øke satsingen på barn og unge. Kjempe for opprettelse 
av barnehus i Østfold og for å beholde fem krisesentre.  Vi skal 
jobbe mot frafall i videregående skole og for læreplass for alle.

2. Åsmund Møll Frengstad (30), Halden
Jeg skal kjempe for et grønt Østfold.
Økt satsing på gang- og sykkelveier, jernbane innom alle 
Østfoldbyene og gjenåpning av strekninga Mysen-Sarpsborg.  
Bastøferja skal elektrifiseres.  Vi skal jobbe for flere grønne 
arbeidsplasser og for grønn gründervirksomhet.
 
3. Camilla Sørensen Eidsvold (51), Fredrikstad
Jeg skal kjempe for et trygt og seriøst arbeidsliv. 
Ansatte i fylkeskommunen skal ha rett til fast stilling. Vi vil ha
likelønnspott ved lokale forhandlinger og redusere bruken av 
vikarer og midlertidig ansatte. SV skal gå i fronten mot sosial 
dumping.
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Bli medlem i SV:
Send «innmelding» til 2090
eller gå til sv.no/medlem.

1. kandidat Camilla Sørensen Eidsvold (51) 
Fredrikstad SV vil arbeide for at barn, unge og voksne i 
alle aldre, uansett etnisk eller religiøs tilknytning har gode 
møteplasser. Det er kjennskap til hverandre som skaper 
trygghet for hverandre. SV vil støtte bibliotekets arbeid for 
økt kunnskap, kulturforståelse, leseglede og leselyst for alle.

2. kandidat Tore Kristian Antonsen (58) 
Den offentlige fellesskolen er en forutsetning for like 
muligheter til kunnskap i et solidarisk og demokratisk 
samfunn. God og åpen kontakt mellom skolen og 
lokalsamfunnet er viktig. Rådgivning i ungdomsskolen må 
styrkes for å gi elevene bedre forutsetninger for videre valg.

3. kandidat Annett Helen Evensen (35) 
SV vil at "Trara-prosjektet" skal innføres i hele kommunen. 
Dette er et unikt samarbeid mellom kommunen og idretten 
som gjør at muligheten for fysisk aktivitet gjelder i større 
grad for alle. Aktiviteter der alle barn kan være med, er god 
forebygging. Kulturkortet KODE opprettholdes.

4. kandidat Lars Andreassen (35)
SV vil at Fredrikstad skal bli et hovedsete for utvikling av 
et miljørettet næringsliv. En rekke eksempler viser hvordan 
miljøkrav fører til innovasjon og økt lønnsomhet for mange 
bedrifter og næringer. Framveksten av bioenergi som 
vekstområde er ett eksempel. 

Våre kommunestyrekandidater
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