
En rettferdig politikk
•  SV har som målsetting en rettferdig fordelingspolitikk. En kommune med 

små forskjeller mellom fattig og rik er en god kommune for alle.

•  SV vil at barn, ungdom og voksne mennesker med forskjellig etnisk og sosial 
bakgrunn skal oppleve at Halden er en god by å bo og vokse opp i. Dette skal 
skje gjennom aktiv deltagelse, opplevelser, opplæring og fellesskapsbygging. 

•  Fagbevegelsen, miljøbevegelsen, næringsråd og interessegrupper av ulike slag 
er viktige medspillere i utvikling av kommunen.

•  SV tar miljøspørsmål på alvor. Våre miljøvalg i dag avgjør hva slags framtid 
 barna våre får. 

•  SV vil sikre og utvikle våre fellesgoder. Derfor går SV inn for en sosial og 
rettferdig skatte- og avgiftspolitikk som et middel til å opprettholde et godt 
kommunalt tilbud innen sentrale områder som helse, omsorg, skole og kultur.

•  SV sier nei til privatisering av offentlig sektor.
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Halden – en kommune i utvikling
SV vil arbeide for

•  å legge til rette for et levende bysentrum med fortettet bosetting, grønne lunger og 
møteplasser for alle

•  å legge forholdene til rette for nyetablering og utvidelse av eksisterende næringsvirksomhet 
og turisme

•  at kommunen bosetter flere flyktninger/asylsøkere og legger forholdene til rette slik at de 
kan føle seg som medvandrere i lokalsamfunnet

•  at kommunen skal være en aktiv pådriver for at fremmedspråklige skal integreres og få 
innpass på arbeidsmarkedet

•  å sørge for et tilstrekkelig antall kommunale boligtomter
•  at Halden kommune skal være en god og sikker arbeidsplass for ansatte, og at en 

eventuelle nedbemanning skal i samarbeid med ansatte og deres organisasjoner
•  å videreutvikle Tyska, Hollenderen og Mølen til boligformål basert på miljøvennlig teknologi 
•  å utvikle Halden videre som en god og attraktiv studentby 



En god skole for alle
SV vil arbeide for

•  at arbeidet med vedlikehold og oppgradering av  
kommunens barne hager og skoler  ivaretas på en god måte

•  at ny barneskole på Idd prioriteres
•  at Prestebakke skole opprettholdes
•  at Strupe ungdomsskole utvides for å ta imot økt elevtall
•  at planer for ny sentrumsskole utarbeides og vedtas
•  at hver skole får tilbakeført ansvar og ressurser til vaktmester tjenester og renhold 

som oppfyller dagens krav
•  at den tidligere ordningen med leirskoleopphold gjeninnføres  
•  at vikarer skal settes inn ved fravær slik at et godt pedagogisk  tilbud sikres for barna
•  at elever med særskilte behov sikres kvalifisert hjelp og støtte 
•  å sikre at alle barn får nødvendig svømmeopplæring i Halden



Miljø og utvikling
SV vil arbeide for

•  at miljøhensyn skal spille en vesentlig rolle i all kommunal planlegging og i alle 
 kommunale anbud 

•  at det ikke tillates bolig- og industrietablering som går på bekostning av viktige 
 miljøhensyn og jordvern

•  å legge forholdene til rette for utbygging av gang- og sykkelveier
•  at det satses på miljøvennlige biler i kommunale virksomheter
•  å videreutvikle ordningen med kildesortering og avfallshåndtering
•  å støtte arbeid for å redde vill-laksstammen i kommunens vassdrag 
•  at Halden har en ren fjord og kyst uten plast, mikroplast og miljøgifter 



Helse- og sosialomsorg
SV vil arbeide for

•  å sikre at kommunens innbyggere får en god hjemmehjelpsordning og hjemmesykepleie
•  at betalingssatsene for kommunale omsorgs- og helsetjenester holdes på et rimelig nivå
•  å fortsette utbyggingen av sykehjemsplasser og boliger for demente
• å styrke tilbudet til personer med psykiske lidelser
•  å forebygge rusmisbruk og kriminalitet blant ungdom gjennom å opprette en stilling som 

utekontakt i kommunen 
• å øke satsene for sosialstønad til anbefalt statlig nivå
• å sikre at alle barn får mulighet til delta i organiserte fritidsaktiviteter 
• å sikre en forsvarlig grunnbemanning i helse- og omsorgssektoren
• å øke stillingsbrøkene for ansatte som ønsker det
• at helsestasjonen for ungdom opprettholdes

En levende kulturby
SV vil arbeide for

•  å støtte opp om lokale kulturarrangementer og festivaler
•  at samarbeidet med kulturrådet og idrettsrådet videreutvikles
•  at Rocehuset videreføres sammen med annet ungdomstilbud
•  at det bygges ny allbrukshall og nytt svømmebasseng i kommunen 
•  at Blåseensemblet sikres øvingslokaler i Brygga kultursal
•  å styrke den kommunale kulturskolen som et bredt tilbud til barn og ungdom
•  å styrke kulturadministrasjonen i Halden kommune 
•  å integrere kultur- og idrettsaktiviteter i skolen
•  å skape arenaer der mennesker med ulik kulturbakgrunn og livssyn kan utvikle 

gjensidig forståelse 
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Halden SVs kandidater ved kommunevalget

Østfold SV

  1. Fridtjof Dahlen, lektor
  2. Roy Eilertsen, fabrikkarbeider
  3. Gunn Mona Ekornes, museumsdirektør
  4. Ingrid Bergseth Bangsmoen, designer
  5. Thomas Smith, adjunkt
  6. Nina Vold Johansen, student
  7. Cardo Sleyman, sosialkurator
  8. Linn Laupsa, adjunkt
  9. Stein Wilhelmsen, enhetsleder
10. Sejhan Berisha, førstekonsulent
11. Roger Scherva, sjeføkonom
12. Guri-Anne Hauan, lektor
13. Jan de Vibe, pensjonist
14. Karin Bergvik, pensjonist
15. Rune Gribsrød, overkonduktør
16. Lisbeth Olsen, adjunkt
17. Mons Hvattum, adjunkt
18. Kristin Gulbrandsen, psykologspesialist
19. Berit Lindstrøm, pensjonist

20. Arild Thomassen, lokomotivfører
21. Runar Drønen, formgiver
22. Birthe Kjernlie, barnehagestyrer
23. Pål Bruun, lokomotivfører
24. Gerd Gulbrandsen, pensjonist
25. Arne-Karsten Mathisen, pensjonist
26. Bente Andersen, inspektør
27. Geir Belås, trygdet
28. Grethe Thoresen, lektor
29. Stein Andersen, billedkunstner
30. Else Marie Olsen, adjunkt
31. Listbeth Steen, pensjonist
32. Kari Megrund, høgskolelektor
33. Rune Staal, sosionom
34. Ida Cecilie Utgård Herland, lektor
35. Åsmund Frengstad, selvst. næringsdrivende
36. Vigdis Johansen, kulturkonsulent
37. Jorunn Mysen, pensjonist
38. Bjørn Gulbrandsen, pensjonist

1. MAY 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 videre-
gående skole og for læreplass for alle.

2. ÅRMUND MØLL FRENGSTAD (30), HALDEN
Jeg skal kjempe for et grønt Østfold.
Økt satsing på gang- og sykkelstier, 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 EIDSVOLL (51), FREDRIKSTAD
Jeg skal kjempe for et trygt og seriøst arbeidsliv.
Ansatte i fylkeskommunen skal ha rett til hel og fast stilling. Vi vil ha likelønns-
pott ved lokale forhandlinger og redusere bruken av vikarer og midlertidige 
ansatte. SV skal gå i fronten mot sosial dumping.
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