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Klimaendringer, tilflytting og fraflyt-
ting, høyere levealder og ny 

teknologi, internett og økt reisevirk-
somhet påvirker vår hverdag, og gjør 
at vi stiller nye og andre krav til hvor-
dan kommunen og fylkeskommunen 
vår skal fungere. Kunnskap vil være 
en avgjørende forutsetning for utviklin-
gen av framtidas Fredrikstad:

Fredrikstad skal være kunnskaps- 
basert. Vi skal hele tida ha velferds-
tjenester som er i endring. Som tar 
opp i seg nye behov og nye virke-
midler. Som er fleksible og tilpasset 
den enkeltes behov. Vi skal være 
teknologioptimistiske, og spre gode 
erfaringer med nye måter å organisere 
arbeidet på.

Fredrikstad skal være kunnskaps-
rikt. Da må vi sørge for å rekruttere 
og utvikle kompetente arbeidstakere.  
Vi må ha respekt for den fagkom-
petansen de ansatte i kommunen be-
sitter, og sørge for at den blir tatt i bruk 

når samfunnet og framtidas velferds-
tjenester utvikles.

I utviklingen av Fredrikstad kommune 
skal vi være kunnskapssøkende. 
Arbeiderpartiet vil ha alle de som til-
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hører lokalsamfunnet med på å utvikle 
Fredrikstad. Vi vil invitere innbyggerne 
inn i diskusjonene, både som parti og 
som lokale folkevalgte. Innbyggerne er 
Fredrikstad. Vi vil derfor skape gode 
arenaer for innflytelse og deltakelse, 
slik at alle som bor i Fredrikstad kan 
bidra i den videre utviklingen.

Fredrikstadsamfunnets hovedutfor-
dring er at antallet arbeidsplasser ikke 
vokser i takt med befolkningsveksten.  
Arbeid til alle vil være vårt hovedmål, 
slik at alle kan bidra til samfunnsut-
viklingen i framtidas Fredrikstad. Vi må 
også se ut over kommunegrensene og 
bidra til et konstruktivt samarbeid om 
å bidra til flere arbeidsplasser i hele 
Nedre Glomma-regionen og Østfold 
fylke.

Det er særlig fem saker som er 
viktige for oss:

• Mer kunnskap i skolen ved å satse 
særlig på tidlig innsats og lærere 
med riktig kompetanse.

• Å rekruttere og utdanne nok 
ansatte gjennom en kompetan-
sereform for å dekke de store be-

hovene som kommer i kommune-
sektoren i årene som kommer.

• En aktiv næringspolitikk som 
sikrer en konkurransedyktig by og 
region med et framtidsrettet og 
miljøvennlig næringsliv.

• En tilpasset og verdig omsorg. Der 
man kan bo hjemme lengst mulig, 
få heldøgns pleie når man har be-
hov for det, og der det er tilstrek-
kelig mange kompetente ansatte.

• Klimaperspektivet skal være en 
del av all kommunal planlegging, 
både gjennom tiltak mot utslipp og 
ved forebyggende planlegging.

Hvis vi skal nå målene vi setter oss 
så er det helt avgjørende at vi fortsatt 
har orden i kommuneøkonomien. Vårt 
partiprogram er ambisiøst på vegne av 
oss selv men ikke minst på vegne av 
fredrikstadsamfunnet. Evnen til å gjen-
nomføre mål og tiltak vi har satt oss 
fore er avhengig av at kommunens 
økonomi går i balanse.

Vår visjon for Fredrikstad-samfunnet er:

Et samfunn med like muligheter for alle – uavhengig av sosial 
bakgrunn, alder, kjønn, etnisk bakgrunn og seksuell legning. Et 
tolerant og mangfoldig samfunn som har en åpen port mot verden 
og som engasjerer seg utenfor eget lokalsamfunn.
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Fredrikstad Arbeiderparti vil ha en 
god, offentlig fellesskole der alle 

skal kunne utvikle sine evner på en 
best mulig måte. Dette må i sterkere 
grad innebære at elevene får en op-
plæring som er tilpasset den enkelte. 
Vi mener at elevene skal lære mer på 
skolen. Arbeiderpartiet vil at alle skal 
ha grunnleggende ferdigheter i lesing, 
skriving, regning og bruk av digitale 
verktøy når de forlater grunnskolen. 
Samtidig skal også sosiale ferdigheter 
ivaretas. I kunnskapssamfunnet skal 
alle være med. Vi kan ikke akseptere 
at mange barn, etter endt skoleløp, 
ikke kan lese og regne skikkelig.

Skolen har nasjonale kunnskapsmål, 
slik at alle sikres de samme rettighet-

ene til kunnskap uavhengig av hvor de 
bor i landet. Fredrikstad Arbeiderparti 
vil sikre at kvaliteten lokalt samsvarer 
med nasjonale målsettinger.

Gjennom tett samarbeid med foreldre 
vil vi arbeide for å styrke lærerens 
posisjon. Det krever at skolen tar 
foreldrene på alvor. Vi vil lokalt arbeide 
for at foreldrene skal kunne støtte sine 
barn bedre i skolehverdagen. Det er 
foreldrenes ansvar å følge opp sine 
barns skolearbeid. Det krever at forel-
drene blir mer inkludert i arbeidet med 
å tilpasse opplæringen til den enkelte 
elev.

Leksehjelp er en viktig del i arbeidet 
med å gi våre elever like muligheter, 

Kunnskap
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Kunnskap
det er derfor viktig at den leksehjelpen 
som gis er av høy kvalitet.
Skolefritidsordningen må styrkes gjen-
nom tett samarbeid med skolen og 
fortsatt lav foreldrebetaling.

Vi må ha nok lærere med høy kom-
petanse på sine fagområder. Un-
dervisningen på ungdomstrinnet bør 
ha større muligheter til en praktisk 
tilnærming. Motivasjon og kompetente 
lærerkrefter er viktig for å få flere 
elever til å velge realfag.

Vi vil arbeide for å øke antallet lær-
lingeplasser – særlig i offentlig virk-
somhet.

Gode og tilgjengelige barnehager er 
viktig for barns utviklingsmuligheter. 
Og det er viktig for barnefamilienes 
mulighet til å ha et aktivt yrkesliv. 
Fredrikstad Arbeiderparti vil at alle 
som ønsker det skal ha barnehage-
plass til en overkommelig pris. Tilbu-
det barnehagene gir må være tilpasset 
de behov det enkelte barn og familien 
har. Vi ønsker at barnehagene skal 
være en frivillig del av utdanningslø-
pet, og det vil være viktig å styrke den 
pedagogiske kompetansen i barneha-
gene i årene som kommer. 

I Fredrikstad har vi nådd målet om full 
barnehagedekning. Vi ønsker å rette 
et større fokus på innholdet i barneha-
gen. Fredrikstad Arbeiderparti vil satse 
på å øke kompetansen til de ansatte 
i barnehagen ved å legge til rette for 
videreutdanning for pedagogene samt 

at flere assistenter tar fagbrev. Åpen 
barnehage er et viktig tilbud blant 
annet for minoritetsspråklige barn 
som ikke går i ordinær barnehage. 
Fredrikstad Arbeiderparti ønsker å 
videreutvikle dette tilbudet.

Barn som blir utsatt for omsorgssvikt, 
overgrep eller har atferdsproblemer 
må få god hjelp i riktig tid. Vi vil ha 
et nært og åpent samarbeid mellom 
barnevern, skole, barnehage, helse-
vesen og familie for å gi barnet den 
hjelpen det trenger. Barnevernet og 
fosterhjemstjenesten må gis tilstrek-
kelige ressurser og bedre ram-
mevilkår.

Skal vi sørge for at barns oppvekst-
miljø blir best mulig, må vi også ta 
barn med på råd. Barn er en ressurs 
og det er viktig å lytte til dem når vi 
uformer rammene for deres oppve-
kstmiljø. Vi vil at barn og unge skal 
tas med når vi uformer lokalmiljøet og 
tjenestetilbudet i kommunen, og de 
skal gis reell innflytelse og påvirkning-
skraft.

Kulturtilbudet, de frivillige organisas-
jonene som idrettslag og korps med 
mer,  er viktige arenaer for barn og 
unges oppvekst. Våre politiske prior-
iteringer omtaler vi nærmere ovenfor 
under kapittelet Kultursatsning og 
frivillighet.

Forts. neste side
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Arbeiderpartiet vil:

• sikre at alle som har behov for det 
får kvalifisert spesialundervisning

• ha flere faglærte, og unngå bruk 
av dispensasjon fra utdanningsk-
ravet til styrere og pedagogiske 
ledere i barnehagen

• vektlegge prinsippet om tidlig 
intervensjon i alt arbeid som retter 
seg mot barn og unge

• sikre at barn med innvandrerbak-
grunn behersker norsk før skole-
start

• videreføre styrking av skole-
helsetjenesten i grunn- og vi-
deregående skole

• vektlegge forebyggende arbeid for 
å sikre barn og unge god fysisk og 
psykisk helse (inkluderer arbeid 
mot mobbing, barnefattigdom, 
overvekt og fedme osv)

• vurdere tiltak som åpne barne-
hager og gratis kjernetid i områder 
med store levekårsutfordringer 
(bidrar til språkopplæring, net-
tverksbygging osv)

• sikre alle barn et godt fysisk 
læringsmiljø i gode barnehage- og 
skolebygg

• videreføre satsning på god kom-
petanse i barnehager og skoler

• øke antallet fritidsklubber i kom-
munen og bedre bemanningen 
- gjerne i samarbeid med frivillige 
lag og foreninger

• ha et SFO-tilbud med høy kvalitet, 
sosial profil og søskenmoderasjon

• tilrettelegge for at barn kan delta i 

fritidssysler når de er på SFO

• at alle som ønsker det bør få 
barnehageplass i sitt nærmiljø

• si nei til salg av kommunale 
barnehager

• at kommunale bygg og anlegg 
skal være gratis å bruke for barne- 
og ungdomsaktiviteter

• sikre at elever fra mottaksklasser 
behersker norsk før de går inn i 
ordinære klasser

• videreutvikle Ungdomsteamet 

• bygge opp oppfølgingsteam som 
i samarbeid med politiet i lang tid 
følger opp barn og unge som har 
vært involvert i kriminalitet 

• styrke teamene for samordning av 
lokale kriminalitetsforebyggende 
tiltak (SLT-team) i kommunene

• oppfordre ungdomsskolene til å 
delta i Ungt Entreprenørskap

• øke antallet lærlingplasser i kom-
munen

• arbeide for at næringslivet tar inn 
flere lærlinger

• videreføre samarbeidet med vok-
senopplæringsorganisasjonene

• at Fredrikstad kommune skal 
bruke vitensenteret Inspiria som 
en del av undervisningen

• jobbe for inkludering av inn-
vandrere gjennom utvikling av 
introduksjonsordningen og ivare-
takelse av grunnskoleoppfølging 
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Vårt fokus må være å legge til 
rette for at det skapes flere 

arbeidsplasser i Fredrikstad. Vi må 
skape for å dele! Arbeiderpartiet har 
alltid forstått betydningen av vekst 
og utvikling som en forutsetning for å 
kunne bygge ut velferden. Vi skal stim-
ulere og tilrettelegge for vekst i eksis-
terende næringsliv og etablering av 
nye bedrifter. Fredrikstad kommune er 
en kommune med lave skatteinntekter. 
Vi må derfor utvikle en næringspolitikk 
som gir vekst i antall arbeidsplasser i 
kommunen vår, slik at kaken til fordel-
ing vokser. Først da vil vi stå godt 
rustet til å føre en velferdspolitikk med 
høyere kvalitet og omfang enn i dag. 

Fredrikstad har i dag overskudd på 
arbeidskraft, også blant de med høy 
utdanning. Dette er et paradoks siden 
vi har et lavere utdanningsnivå enn 
landsgjennomsnittet. En konklusjon 
vil da være at vi har en bedriftsstruk-
tur som i for liten grad etterspør høyt 
utdannede mennesker.

Fredrikstad har høyere arbeidsle-
dighet enn landsgjennomsnittet. Det 
må derfor være et hovedmål å få flere 
bedrifter til å etablere seg her. Flere 
bedrifter må finne det interessant å 
vokse med ulike felles- og stabsfunk-
sjoner i vårt område. Lokalisering av 
statlige institusjoner og tilsyn vil også 

Næring og by- og 
samfunnsutvikling

Forts. neste side
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bidra et mer mangfoldig arbeids-
marked i Fredrikstad.

Samarbeidet med næringslivet må bli 
enda bedre. Kommunen skal være 
en aktiv partner i samfunnsutviklingen 
og legge til rette for at virksomheter 
som vil etablere seg tilbys attraktive 
næringstomter og gode og forutsig-
bare rammebetingelser. Kommunen 
har en viktig oppgave som utvikling-
saktør og tilrettelegger. Vi må gjøre 
oss kjent med næringslivet og kjenne 
deres behov. Kommunen må være 
proaktiv når det gjelder nyskaping.

En næringsvennlig kommune er et 
konkurransefortrinn for bedriftene som 
er lokalisert her. Kommunen må gi 
rask og koordinert respons på henven-
delser fra næringslivet. Den må ha en 
effektiv og forutsigbar saksbehandling, 
og god kunnskap om næringslivets 
behov.

Næringsarealer er viktig for vekst, 
men vi må også bidra til at gamle 
arealer revitaliseres og gjenbrukes. 
Næringsarealer må lokaliseres strat-
egisk i forhold til infrastruktur. Både 
jernbanetraseer, veitraseer, veikapa-
sitet og havna er viktig infrastruktur 
som til sammen styrer hvor vi bør 
plassere forskjellige typer næringsvirk-
somhet. Kommunen må legge til rette 
for næringsarealer gjennom strategisk 
oppkjøp og reguleringer, effektivisere 
arealbruk og fremme miljøeffektive 
løsninger. 

En av de viktigste hindringene for 
fortsatt vekst i Fredrikstadsamfunnet 
er vår lokale infrastruktur. Vi må derfor 

ha nye veiløsninger som gir bedre flyt 
internt i kommunen og bedre tilgang 
til E6. Kollektivtilbud, dobbeltsporet 
jernbane gjennom Østfold og bygging 
av et sammenhengende sykkelveinett 
vil også bidra til økt verdiskaping i 
Fredrikstad kommune. Bypakke Nedre 
Glomma er ikke fullt ut finansiert. I 
årene som kommer må det jobbes 
videre med økt statlig finansiering og 
framdrift av pakken.

Vi vil videreutvikle det offentlige eier-
skapet. Kommunen skal være en god 



9

eier med klare mål for sitt eierskap. 
Offentlig eide selskaper skal gå foran 
i arbeidet for likestilling og mangfold, 
og det skal settes inn tiltak for å oppnå 
større åpenhet og bevissthet om 
lederlønninger i selskaper hvor det 
offentlige er store eiere.

Arbeiderpartiet vil:

• bidra til å få iverksatt Bypakke 
Fredrikstad som fjerner flaske-
halsene på veinettet i og rundt 
Fredrikstad. Målet må være 
oppstart senest i 2015. Veipakken 

inneholder tiltak som:

• fylkesvei 109,  rv 110 og 
rv 111 utbedres slik at de 
verste flaskehalsene fjernes 
herunder:

• utbygging av Rolvsøyveien 
til 4-felt mellom Råbekken og 
Sarpsborg.

• ny forbindelse mellom fv. 109 
og fv.112 (fra Rema til Hauge-
tun). 

• veikapasiteten over Glomma 
økes ved bygging av ny bro 
midtveis mellom Fredrikstad 
og Sarpsborg.

• Utbygging av Åledalslinjen.

• Omfattende satsning på kolle-
ktiv, gange og sykkel

• videreutvikle ferge/elvemetro som 
skal fungere godt sammen med 
gang-, sykkel og øvrig kollektivtil-
bud gjennom et mer formalisert 
samarbeid med Østfold Kollek-
tivtrafikk

• bidra til at det etableres en sen-
trumsleder i byområdet

• sette av midler til omdømme-
bygging /markedsføre byen vår, 
bygge ”merkevaren” Fredrikstad

• tilrettelegge for næringsutvikling 
gjennom et tett samarbeid med 
virkemiddelapparatet og innovas-
jonsselskap

• stimulere samarbeidet mellom 
kommune og næringsliv for felles 
utvikling

• stimulere og tilrettelegge for 
etablering av nye bedrifter ved å 

Forts. neste side
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kjøpe nye utbyggingsarealer for 
videresalg og regulere disse til 
næringsformål

• legge til rette for at flere offentlige 
tilsyn og institusjoner kan etablere 
seg i Fredrikstad

• legge til rette for industribedrifter i 
Fredrikstad

• at Borg havn skal gis fortsatt gode 
muligheter for utvikling og vekst 
og legge til rette for at mer gods 
transporteres via havna

• støtte opp under utviklingen 
på Værste som et område for 
kreative næringer og kompetan-
seintensiv virksomhet til å bli et 
nasjonalt tyngdepunkt

• videreutvikle Høgskolen, Fag-
skolen og Wang idrettsgymnas 
på Værste til et levende elev- og 
studentmiljø

• bidra til fortsatt offentlig eierskap 
til vannkraftressurser

• beholde offentlig eierskap og 
kontroll i Fredrikstad Energi og 
FREVAR

• styrke det kommunale nærings-
fondet

• at et levende sentrum skal være 
motoren for vekst og utvikling av 
handel

• bidra til utsmykningsveileder og 
økt fokus på bruk av belysning 
og samarbeid med gårdeiere for 
utvikling av avgrensede områder 
i byen 

• at parkeringsbestemmelsene 
innenfor belønningsordningens 

rammer skal bidra til å styrke 
handelen og bruken av byen  

• styrke samarbeidet mellom lokale 
FoU-aktører og næringslivet  med 
fokus på miljø- og næringsut-
vikling

• bevare og videreutvikle lokalsam-
funnsutvalg (LSU) 

• avsette miljømidler til lokalsam-
funnsutvalg for videre fordeling til 
velforeninger knyttet til dugnader 
lokalt 

• bruke LSUs stedsanalyser som 
grunnlag for arealplanlegging i 
kommunen og  bruke LSU aktivt i 
plansaker 

• arbeide for bedre renhold og 
vedlikehold av fellesarealene i 
nærmiljøet i samarbeid med lokal-
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samfunnene. Kommunen må ta 
kostnadene.

• bruke kommunens muligheter 
som stor innkjøper til å stille krav 
til miljø-, lønns- og arbeidsvilkår, 
fagopplæring og samfunnsansvar 
ved anbud og anskaffelser av va-
rer og tjenester - og på den måten 
bidra til et anstendig arbeidsliv. I 
denne forbindelse vil vi vurdere 
å implementere den såkalte 
«Skiensmodellen» - en 14-punkts 
tiltaksplan med ulike krav til bed-
rifter som konkurrerer om anbud.

• at heltid skal være en rettighet – 
deltid en mulighet

• jobbe for et inkluderende ar-
beidsliv med fokus på livsfasepoli-
tikk

• samarbeide med aktuelle partnere 
for å bekjempe sosial dumping, 
arbeidslivskriminalitet og svart 
økonomi

• vurdere å sette av utviklingsmidler 
øremerket reiseliv og opplevelses-
næring – kun for Fredrikstad

• ha fokus på tilrettelegging for 
besøkende (også utenlandske) i 
kommunale prosjekter og planer

• bidra til ivaretagelse og utvikling 
av den historiske arven – tilrettel-
agt for besøkende. Herunder skilt-
ing, infrastruktur og arenaer.

• ha en tydelig visjon for Gamlebyen

• etablere en langsiktig strategi for 
Østsiden

• øke antallet studentboliger
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Vårt mål med helse- og omsorg-
stjenestene er at alle skal få den 

hjelp de trenger når de trenger den. 
Helse- og omsorgstilbudet i kom-
munen skal være preget av god 
kvalitet og ha tilstrekkelig omfang. Det 
må legges mer vekt på forebygging 
for alle deler av befolkningen, og vi 
vil tilrettelegge for fysisk aktivitet og 
sunt kosthold i barnehager, skoler og i 
omsorgstjenestene. Et godt utbygd og 
tilpasset helsetjenestetilbud må sikre 
utjevning av sosiale ulikheter og gi 
trygghet for at befolkningen får riktige 
tjenester.

Samhandlingsreformen har vesentlig 
betydning for hvordan den framtidige 
helse- og omsorgspolitikken vil se ut. 
Reformen handler om å gjøre de eldre 
friskere og mer selvhjulpne lenger. Vi 
må være nyskapende og utvikle nye 
måter å drive omsorg på. Det viktigste 
vi kan gjøre er å satse skikkelig på 
forebyggende tiltak i befolkningen. 
Vi bør derfor satse på frisklivstilbud, 
som i samarbeid med fastlegene kan 
forebygge komplikasjoner av diabetes 
II, kols, overvekt og fedme. Det vil 
muliggjøre en mindre belastning på 
omsorgstjenestene i de neste 20-30 
årene. Fredrikstad skal framstå som 
aktivitetsbyen, hvor bevegelse, idrett 
og helse virkelig satses på av hele 
samfunnet.

I årene framover vet vi at det blir flere 
eldre som trenger pleie og omsorg. 

Morgendagens brukere vil ha andre 
behov og problemer enn dagens 
tjenestemottakere, men også andre 
ressurser til å løse dem. 

Vi vil ha en eldreomsorg som gir den 
enkelte trygghet. Omsorgstrengende 
eldre og deres pårørende må få større 
valgfrihet over tilbudet de får enn det 
de har i dag. Så langt det er mulig må 
eldre som trenger omsorg kunne velge 
om de vil bo hjemme, i omsorgsbolig 
eller på sykehjem. Den enkelte må 
kunne bestemme selv hva man øn-
sker hjelp til fra hjemmetjenesten. For 
å sikre en slik trygghet og valgfrihet i 
framtidas eldreomsorg trenger vi flere 
ansatte i pleie- og omsorgssektoren.

Omsorg er ikke bare eldreomsorg. 
Det må også være et godt tilbud til 
yngre brukere og funksjonshemmede. 
Tilbudet til disse gruppene bør styrkes 
gjennom økt fokus på habilitering og 
rehabilitering.

Fredrikstad Arbeiderparti vil bedre 
tilbudet innenfor rusomsorg. Det er 
behov for å styrke kapasiteten. Vi bør 
bygge ut ettervernet og fortsette ut-
byggingen av boliger for vanskeligstilte 
i tråd med Fredrikstad kommunes 
boligsosiale handlingsplan. Tiltak med 
innsatsgrupper og kvalifiseringstiltak 
må videreutvikles.

Helse og velferd

Forts. neste side
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Arbeiderpartiet vil: 

• videreføre samarbeidet med de 
ideelle organisasjonene, slik at 
flere kan hjelpes

• drive et aktivt folkehelsearbeid og 
gjennom dette forebygge sykdom 
og lidelser

• sikre at forebygging og tidlig 
innsats er grunnleggende i alle 
helsetjenester og ved alle behan-
dlinger og diagnoser

• satse på ny velferdsteknologi og 
forskning og utvikling

• lytte mer til bistandsmottaker 
og sikre helhetlig behandling og 
bedre kommunikasjon og samhan-
dling mellom tjenestene

• gi råd om bolig til eldre, gjøre 
eldres boligbehov til en del av 
kommunal planlegging og sikre 

god informasjon og veiledning om 
boligtilpasning

• lage utviklingsplaner som viser 
behovet for rehabilitering og byg-
ging av heldøgns bo- og omsorg-
splasser

• ha åpenhet om kvalitet og be-
manning hos alle som tilbyr velf-
erdstjenester.

• styrke det psykiske helsetilbudet 
i kommunen,  med særlig vekt på 
ungdom og psykisk helse

• bidra til å utvikle ambulerende 
rusteam

• at kompetanse og bemanning i 
barnevernet fortsatt skal styrkes

• rullere handlingsplanen mot vold i 
nære relasjoner

• bygge ett nytt sykehjem i perioden

• ha større grad av fast personell for 
brukerne

• ha økt satsning på korttids-, av-
lastings- og rehabiliteringsplasser

• styrke tilbudet for demente

• styrke habiliterings- og rehabil-
iteringstilbudet til personer med 
nedsatt funksjonsevne.

• arbeide videre for at det blir en 
forsterket kompetanse og kvalitet 
på omsorg ved livets slutt ved 
sykehjemmene

• at heltidsstilling i omsorgstjen-
esten skal være en rettighet - del-
tid en mulighet

• være en drivkraft for å legge til 
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rette for økt frivillig arbeid i helse- 
og velferdssektoren

• ha egenandeler med en sosial 
profil

• satse på dagsentrene som fore-
byggende tiltak for personer med 
bistandsbehov

• styrke aktivitetstilbudet for alle 
personer med bistandsbehov

• benytte brukerombudsordningen 
som et verktøy for kvalitetsut-
vikling og

• kvalitetssikring av tjenestene

• sørge for byggeklare tomter, øke 
boligbyggingen og sikre en variert 
boligsammensetning og sosialt 
mangfold i alle bydeler, og prøve 
ut flere «fra leie til eie»-prosjekter

• bruke kommunens forkjøpsrett 
oftere og slik sørge for at 10 % av 
nye boliger benyttes til kommu-
nale leiligheter, særlig der det er 
underdekning

• at både kommune og stat må ta 
et stort ansvar for at det bygges 
ut ikke-kommersielle utleieboliger, 
lavinnskuddsboliger, student-
boliger og små eierboliger.

• at bostedløse må gis tilbud om 
egnet bolig, og boliger med under-
standard må utbedres

• øke samarbeidet med interesseor-
ganisasjonene innenfor helseom-
rådet
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Et godt kulturtilbud er viktig for et 
steds attraktivitet og omdømme. 

Et godt tilbud innebærer mangfold. Vi 
trenger et kulturløft for Fredrikstad.  
Kunst, kultur, idrett og frivillighet gjør 
samfunnet vårt rikere. Vi vil legge til 
rette for et mangfold av ulike kulturtil-
bud og kunstneriske uttrykk som skal 
bestå både av profesjonell aktivitet og 

av amatørvirksomhet. Alle skal sikres 
tilgang til kunst- og kulturopplevelser, 
og gis muligheten til å utrykke seg 
gjennom kunst og kultur.

Et godt kulturtilbud sikrer gode livsbet-
ingelser og skaper arbeidsplasser. Det 
må derfor satses mer på kulturnærin-
gene.  Opplevelser og deltakelse på 

Kultur 
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kunst- og kulturområdet kan ikke løses 
av markedskrefter alene, men krever 
et sterkt politisk og offentlig engasje-
ment, både nasjonalt, regionalt og 
lokalt. Forutsigbare og gode ramme-
betingelser er en forutsetning.

Vi vil særlig satse på å gi barn og 
unge tilgang til kulturopplevelser, både 

gjennom amatøroppsetninger og pro-
fesjonell kulturvirksomhet. Vi vil gjøre 
byens sentrum til et attraktivt opplevel-
sessenter.

De frivillige organisasjonene og det 
frivillige arbeidet er selve renningen 
i den sosiale livsveven i Fredrikstad. 
Frivillig arbeid har stor betydning for 

Forts. neste side
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folks engasjement. Innbyggerne i byen 
legger ned et enormt arbeid til beste 
for byens befolkning. Uten de frivillige 
organisasjonene ville mange oppgaver 
vært uløste, og byens sosiale og 
kulturelle liv vært fattigere. Vi vil styrke 
det frivillige arbeidet ved å legge for-
holdene bedre til rette.

Vi vil gi alle mennesker mulighet til å 
delta i idrett ut fra sine egne ønsker og 
behov. Idretten skal ha gode vilkår på 
alle plan, og vi vil særlig styrke barne- 
og ungdomsidrett.

Arbeiderpartiet vil:
• stimulere frivillig samfunnsbyggen-

de arbeid og kommunalt samar-
beid med frivillig sektor

• stimulere til at pensjonister og 
andre ressurspersoner deltar i 
det frivillige arbeidet i barnehage, 
skole og fritidsaktiviteter for barn 
og unge

• sikre gode folkebibliotek med 
bredt utvalg og kompetent perso-
nale

• sikre at natur og idrettsanlegg er 
tilgjengelige for alle

• tilby gratis utlån av lokaler, baner 
og haller til barn og unge under 
19 år

• ha gratis utlånsordninger av sport- 
og fritidsutstyr

• ha informasjon om kommunenes 
tilbud av kulturaktiviteter, kurs og 
lignende tilgjengelig digitalt

• arbeide for at kommunen har rusf-
rie fritidsklubber og reelle alternati-
ver laget av og for ungdom

• realisere Aktivitetsbyen Gamle 
Fredrikstad med fokus på idrett, 
aktivitet, opplevelse og forbyggen-
de helsearbeid

• bedre rammebetingelsene til Kul-
turskolen slik at flere barn kommer 
inn

• støtte videreutviklingen av Film-
byen Fredrikstad

• styrke Frivilligsentralene og 
fokusere på tiltak rettet mot men-
nesker med flerkulturell bakgrunn

• være behjelpelig med støtte til 
instrumenter til skolekorps og 
arbeide for flere betalte engasje-
ment for korpsene

• jobbe for å etablere et kunstgalleri 
i Fredrikstad

• videreutvikle Blå Grotte som lokal 
kulturinstitusjon
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• styrke biblioteket og utrede framti-
dig hovedbibliotek

• støtte festivaler som gir Fredriks-
tad identitet

• gi støtte til øvingslokaler, utstyr, 
spillesteder, lokale arrangører, 
festivaler, transport og program-
utvikling

• åpne flere grønne lunger og åpne 
for levende torg 

• at samarbeidet mellom korps, 
teaterforeninger, SFO og idretten 
styrkes

• at Kongsten fort og Isegran 
videreutvikles som historiske kul-
turarenaer

• arbeide for at Fredrikstad er et 
godt vertskap for regionale insti-
tusjoner

• realisere Arena Fredrikstad som 
idretts-/og mulig kulturarena

• legge til rette slik at Kirken og 
andre trossamfunn får mulighet til 
utvikling og vekst

• være positive til tiltak som Den 
kulturelle skolesekken, Kultur-
kortet KODE og Den kulturelle 
spaserstokken

• at nye skoler som hovedregel skal 
bygges med flerbrukshaller som 
er tilgjengelig for idretten utenom 
skoletida
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Klima
Vi vil sikre livsgrunnlaget for 
nåværende og framtidige generas-
joner ved å ta vare på naturres-
sursene og redusere forurensingen. 
Den største miljøtrusselen mot vår 
eksistens er de globale klimautfordrin-
gene. Det kan synes som om det er 
lite en kommune kan gjøre med det, 
men det er feil. Kommunene kan bidra 
til å redusere klimautslippene i Norge 
med 15 prosent. For klimautfordrin-
gene gjelder i høyeste grad: ”Tenke 
globalt og handle lokalt”.

Vi vil at Fredrikstad skal være en 
foregangskommune i miljøpolitikken 
og styrke og videreutvikle Fredrikstad 
som miljøby. Det er viktig med helhet-
lig byplanlegging der det tas hensyn til 
”grønne lunger” samt at det tas høyde 
for nødvendig veiutbygging før det gis 
tillatelse til oppføring av nye bolig- og 
næringsbygg. 

Fredrikstad kommune har vært en 
foregangskommune gjennom erfarin-
gene i miljøbyprosjektet. Det er utar-
beidet egen handlingsplan for klima-
gassreduksjon. Forbrenning av avfall 
og biobrensel som kilde for damp 
og fjernvarme er viktige elementer i 
planen. Det er et mål å fortsatt øke 
andelen kjøretøy innenfor kommunen 
som benytter biogass. 

Det er laget konkrete handlingsplaner 
for hvordan Fredrikstad skal nå de 
lokale målene for klimapolitikken. Vi 
ønsker en ambisiøs politikk på dette 
området. Fredrikstad Arbeiderparti 

vil gjøre det enkelt for folk å være 
miljøvennlig i hverdagen, og vi vil sikre 
alle tilgang til natur og til friluftsopplev-
elser.

Kommunen har en viktig rolle som 
ansvarlig planleggingsmyndighet. 
Fredrikstad Arbeiderparti vil fortsatt 
fremme en areal- og transportpolitikk 
som fører til mindre transportbehov og 
dermed mindre arealbruk og mindre 
energibruk. Det betyr at det først 
og fremst legges til rette for ny be-
folkningsvekst i de sentrale delene av 
kommunen.

Arbeiderpartiet vil: 
• bruke klimaplanen og rullere den 

minst hvert fjerde år

• ha god miljøkompetanse i kom-
munen

• ha gode avfall- og resirkulerings-
ordninger og helhetlig planlegging 
av avfallshåndteringen

• gjøre klimavennlige innkjøp

• ha som mål i all utbygging å 
fortette sentrum og dermed skape 
gode urbane kvaliteter i Fredriks-
tad

• at kommunen skal tilrettelegge for 
å overføre trafikk fra vei til bane 
og styrke det nye kollektivknute-
punktet på Grønli ved økt fortet-
ting

• redusere lokale utslipp av klima-
gasser ved for eksempel å øke 
produksjonen av biogass til bruk i 

Forts. neste side
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offentlige kjøretøy

• at offentlige bygg skal være et for-
bilde når det gjelder strømforbruk 
og bruk av alternative energikilder

• arbeide for redusert bruk av energi 
gjennom blant annet å følge opp 
nye standarder i lovverket om 
energieffektivisering

• styrke, videreutvikle og bidra til 
økt aktivitet på FREVAR som 
miljøbedrift

• fortsette utbyggingen av fjern-
varmeanlegg og stimulere til bruk 
av det

• følge opp fritidsboliger angående 
ulovlige utslipp

• stimulere til økt kollektivbruk og 
videreføre gratis ferge

• gjennomføre sykkelplanen og 
iverksette tiltak som bedrer vilkår 
for sykkel/gange. En målsetting 
må være et sammenhengende 
gang- og sykkelveinett som 
forbinder boliger, arbeidsplasser, 
tjenester og nære friområder

• ha økt kildesortering

• arbeide for å energigjenvinne 
matavfall - særlig fra forretninger 
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og storhusholdninger gjennom å 
påvirke sentrale myndigheter til å 
utvikle virkemidler

• økt tilgang til strandsonen gjen-
nom streng håndheving av lov-
verket 

• at høyspentkabler i boligområder 
legges i bakken

• videreføre planen om vann og 
avløp til spredt bebyggelse

• gjennom samarbeid redusere 
skadelige utslipp fra landbruk til 
vann

• videreføre arbeidet med å løse 

overvannsproblematikken

• ta vare på og verne verdifull veg-
etasjon langs vassdrag i arealpla-
narbeidet

• gi klare varsler til befolkningen når 
luften er for dårlig, og iverksette 
effektive tiltak 

• alltid vurdere gunstigste klimaal-
ternativ ved nye kommunale bygg 
og lage en plan for miljøforbed-
ringer på eksisterende bygg

• beskytte parker, grøntarealer og 
strandsonen til allmennhetens 
felles benyttelse
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