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VISJON OG HJERTESAKER 
 
 

Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Det betyr 

at velferd og livskvalitet må utvikles innenfor økosystemenes tålegrenser og med hensyn til 

mennesker, natur og framtidige generasjoner.  

 

De Grønne vil ha levende lokalsamfunn der færre er ensomme og vi har mer tid med 

venner og familie. Ungene skal kunne leke trygt ute og gå eller sykle til skolen i frisk luft. 

Ungdommer skal slippe prestasjons- og kjøpepress. Vi skal fortsatt kunne gå tur i 

mangfoldig natur – i skog og ved hav og vann. Dyra i havet skal ikke kveles av plast. Vi vil 

at Fredrikstad skal være en aktiv del av et Norge som kjemper mot klimaendringer. Det 

skal være enklest og billigst å velge miljøvennlig, uansett hvor du bor – i sentrum, 

naturnært eller i lokalsamfunn rundt om i kommunen. 

 

Kommunen har ansvar for viktige deler av vårt nærmiljø, som barnehager, grunnskole, 

eldreomsorg, lokalt kulturliv, boligpolitikk og arealforvaltning. Kommunen skal også legge 

til rette for et bærekraftig og fremtidsrettet arbeids- og næringsliv.  

 

Den siste perioden har De Grønne sittet i opposisjon i Fredrikstad. I disse årene har vi 

markert oss som et parti som setter bevaring av natur og biologisk mangfold på 

dagsordenen. Vi reagerer dessuten når det er mangel på åpenhet og likebehandling i 

kommunen, og tar vårt oppdrag som tillitsvalgte i lokalsamfunnet på alvor.  

 

Men arbeidet er ikke ferdig, og vi ser fram til en ny periode der vi enda mer skal få sette 

agendaen, med et stadig mer livskraftig lokallag som motor. Folka som engasjerer seg i De 

Grønne er som Fredrikstads befolkningen – et mangfold av ulike mennesker. Vi bindes 

sammen av et sterkt engasjement for mennesker og miljø – her vi bor. 

 

 

I dette programmet vil du se at vi arbeider for: 

 

- at klima- og miljøhensyn skal være en del av alle politikkområder 

- en helhetlig helsepolitikk som legger vekt på folkehelse og forebygging 

- en skole der alle skal trives og få utvikle seg, og der praktiske fag får større status 

- et mangfoldig og inkluderende kultur- og arbeidsliv  

- et Fredrikstad med mange grønne lunger, levende landbruk og stort biologisk 

mangfold 

- en by hvor tilbud og arbeidsplasser er innen gå-, sykkel- eller kollektivrekkevidde 
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ÅPEN OG ANSVARLIG KOMMUNE 
 
De Grønne har tro på «å feie for egen dør». Derfor går vi for at kommunen må vise 

grunnleggende klimaansvarlighet med et eget klimabudsjett som styringsverktøy.  

 

De Grønne vil ta på alvor at Fredrikstad kommune har en gjeld som gir store utfordringer 

og må dekkes inn i tiden fremover. I denne situasjonen mener vi det er viktig å ha en klar 

og langsiktig visjon hvor bærekraft og menneskevennlighet gis større prioritet. Vi vil ikke 

støtte ytterligere låneopptak uten at det kan legges fram en troverdig plan for 

tilbakebetaling. 

 

De Grønne i Fredrikstad har dessuten markert seg som «vaktbikkje» for åpenhet og 

ryddighet i kommunal forvaltning. Vi ønsker at det skal være trygt og meningsfullt å 

engasjere seg politisk, og at kommunen skal forvalte sin makt med ydmykhet og vilje til å 

lytte til kritiske stemmer. Vi vil fortsette å bruke vår status som et relativt nytt parti i 

bystyret til å bidra til en mer inkluderende politisk kultur. 

 

 

Miljøpartiet De Grønne vil at kommunen skal: 

 

● Trekke kommunale investeringer ut av fossil energi  

● Ha sin energiforsyning fra fornybare kilder  

● Ha høye ambisjoner om å gjøre grønne og etiske innkjøp: Lokal og/eller økologisk 

mat, god oppfølging av statusen som fairtrade-kommune og fortsatt satsning på 

el-kjøretøy  

● Legge solceller på kommunale bygg – som det er vedtatt etter initiativ fra MDG 

● Legge aktivt til rette for deling, gjenbruk og reparasjoner 

● Arbeide videre med igangsatte tiltak for å få bruken av engangsplast ned mot null 

● Skal være en forutsigbar og viktig pådriver slik at næringslivet klarer den grønne 

omstillingen på en rask og god måte. 
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SAMFERDSEL OG MOBILITET 
 

Veitrafikken er den tredje viktigste kilden til klimagassutslipp etter olje- og 

gassvirksomhet og industri. Det er svært viktig å kutte utslippene her, men dagens 

samferdselspolitikk er preget av å primært legge til rette for privatbilisme. De Grønne vil i 

større grad prioritere myke trafikanter, syklister og kollektivreisende, slik at vi får en mer 

sosial, effektiv og sunn mobilitet. 

 

Vi vil ha en arealplanlegging som fremmer fortetting – sammen med bokvalitet – slik at vi 

reduserer transportbehov og bilkjøring. Når det gjelder fremtidens mobilitetsløsninger er 

det behov for å tenke nytt og langsiktig. Vi vil derfor åpne for å teste ut ny teknologi der det 

kan gi miljøgevinst. Vi vil jobbe for at det skal være enklere å prøve ut nye og miljøvennlige 

mobilitetsløsninger i Fredrikstad. 

 

 

Miljøpartiet De Grønne vil: 

 

● Føre en samferdselspolitikk som prioriterer myke trafikanter og kollektivtrafikk 

● at offentlig transport blir et attraktivt og reelt alternativ til bil. Derfor vil vi at 

Bypakke Nedre Glomma og byvekstavtalen skal prioritere kraftig utbygging av 

kollektivtrafikken 

● At bomfinansierte midler skal brukes til vedlikehold og utbedring av eksisterende 

veier framfor nye store veianlegg, og til hyppigere avganger og lave priser i 

kollektivtrafikken 

● Ha en omfattende utbygging av trygge sykkelveier og sikre sykkeloppstillingsplasser 

● At snø- og isrydding skal prioriteres på fortau, gang- og sykkelveier 

● Stanse utbygging av Åledalslinjen 

● At kommunen skal være en sterk bidragsyter for å innføre «Hjem-jobb-hjem»- 

ordning, slik at privatbilen skal spille en minst mulig rolle for daglig transport  

● Tilrettelegge for en bysykkelordning i Fredrikstad 

● Sørge for god tilgang til ladestasjoner for elbil 

● Sørge for at de områdene i kommunen som ligger utenfor sentrum har 

biloppstillingsplass nært kollektivknutepunkt og utenfor bomringen  

● At kommunens sørger for en tog-løsning som gir pålitelig transport for pendlere, 

samtidig som utbyggingen i minst mulig grad ødelegger verdier som matjord, 

kulturminner og verdifull bebyggelse. MDG Fredrikstad vil arbeide sammen med 

MDG Viken og nasjonalt for å sørge for de miljømessig beste løsningene for 

togtrafikk gjennom Østfold mot Sverige og Europa 
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ARBEIDS- OG NÆRINGSLIV 
 
For De Grønne er økt livskvalitet og økologisk bærekraft målet med den økonomiske 

politikken, ikke økt produksjon og materielt forbruk. Vi mener det er uansvarlig å fortsette 

en vekstpolitikk basert på fossil energi og stadig høyere materielt forbruk. Vi vil gjøre det 

mer lønnsomt å gjøre miljøvennlige valg.  

 

De Grønne vil støtte de som har ideer og pågangsmot til å skape nye grønne 

arbeidsplasser. Både offentlig, ideell og privat sektor må være pådrivere for miljøvennlige 

løsninger.  

 

 

Miljøpartiet De Grønne vil: 

 

● At kommunen skal være en forutsigbar og viktig part i den grønne omstillingen av 

næringslivet i Fredrikstad 

● At kommunen er en viktig samarbeidspartner med landbruket slik at Fredrikstad 

produserer mer mat og flere arbeidsplasser i fremtiden.  

● At kommunen aktivt skal bruke sin innkjøpsmakt for å styrke lokale, 

fremtidsrettede bedrifter 

● Bidra til at lokalt næringsliv kan tenke sirkulærøkonomi og lettere kan skape 

merverdi og tjenester med bruk av mindre naturressurser 

● Satse på nyskapende næringer og grønne arbeidsplasser  

● At Fredrikstad kommune som arbeidsgiver skal jobbe enda bedre for å tilby trygge 

og forutsigbare vilkår for sine ansatte, blant annet gjennom å fjerne ufrivillig deltid 

● At det skal være mer attraktivt å handle i eget lokalmiljø enn på nett og usentrale 

kjøpesentre  

 

 

 

 

NATUR, REKREASJON OG BIOLOGISK MANGFOLD  
 

Det biologiske mangfoldet globalt er redusert med ca. 60 % sammenlignet med 1970. 

Hovedgrunnene er ødeleggelse av areal, spredning av miljøgifter og klimaendringer. Denne 

trenden vil De Grønne snu. Vi vil ta vare på dagens naturverdier og vi vil restaurere 

naturområder som er ødelagt. Fredrikstad kommune skal få et høyere biologisk mangfold 

for det globale mangfoldets skyld, men også for økt opplevelsesglede for oss mennesker. 

Det gjelder både marine områder og landareal.  

 

MDG Fredrikstad har allerede markert seg som et bystyreparti som tar ansvar for 

naturmangfold, grønne lunger til glede for befolkningen og tiltak som fremmer god 

folkehelse i vår kommune.  
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Miljøpartiet De Grønne vil: 

● At kommunen skal jobbe offensivt og systematisk for å bevare og øke det biologiske 

mangfoldet 

● Ha flere skogsområder i kommunen som skal få lov til å stå urørt slik at det blir 

gammelskog/urskog på sikt. Gammelskogen har meget høyt biologisk mangfold 

● Drive fram et stort arbeid der dammer graves opp og dammer etableres  

● At kommunen bidra til at flere slåtteenger og tørrbakker etableres 

● Ha blomsterrike veikanter - for økt flora, flere insekter og gode 

spredningskorridorer.  

● At byens «grønne lunger» tas vare på, og at vi etablerer flere blomsterenger i byen.  

● Stoppe bruk av plantegifter i skjøtsel av kommunal eiendom og langs offentlige 

veier. 

● Få gammelt fiskeredskap, teiner og annet avfall opp fra havbunnen 

● Redusere bruk og spredning av helse- og miljøskadelig mikroplast fra kilder som 

bildekk, tekstiler, maling, hudpleieprodukter og vaskemidler, samt følge opp 

arbeidet med å kvitte oss med gummigranulat på kunstgressbaner i samarbeid med 

næringslivet og idretten 

● Jobbe for vern av Fredrikstadmarka 

● Fremme tiltak som gjør at flest mulig kan bruke nærnaturen aktivt: Gode eksempler 

på tilrettelegging er Bjørneløypa og ute-treningsapparatene ved 

Bjørndalsdammene, og godt merka turløyper som Glommastien 

● Dyktiggjøre en ny generasjon til uteliv og inkludere nykommere til norske 

friluftstradisjoner. Dette er en del av arbeidet med å bevare og nyttiggjøre seg 

nærnaturen. 

● Jobbe for at Øra-området blir en perle for naturinteresserte. Dette gjennom å følge 

opp fylkets ambisjoner med etablering av dammer, ballasthage og opprusting av 

tårn.  

● Sørge for en ansvarlig utvikling av Borg Havn. En klar forutsetning for at havnen 

skal kunne videreutvikles må være at alle inngrep i de marine områder gjøres på en 

miljømessig, forsvarlig måte. 

● Utrede hvorvidt det er økologisk forsvarlig at Fredrikstad skal bli cruiseanløp 
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LANDBRUK OG JORDVERN 
 
Vår del av landet er rik på god, fruktbar matjord. Her har vi en stor del av de fattige 3 

prosentene vi totalt har av areal i Norge som kan produsere mat. Ettersom god bruk av 

lokale ressurser står sentralt i grønn ideologi, mener vi at Fredrikstad bør kunne produsere 

mye mer av sin egen mat, og at vilkårene for å drive landbruk bør være gode. Det bør bli 

enklere å kombinere gårdsarbeid med sosialt arbeid, undervisning og helsefremmende 

tiltak, slik vi har flere eksempler på i Fredrikstad. 

 

I vår kommune drives både tradisjonelt jordbruk, økologisk dyrking og urbant landbruk. 

Dette vil vi ha økt satsing på, i tillegg til flere takhager, blomsterenger i sentrumsstrøk og 

bie-hold. Alt dette hører hjemme i mangfoldige Fredrikstad. 

 

De Grønne mener at vi har et nasjonalt ansvar for å ivareta dyrkbar mark, og vi har en 

nullvisjon for nedbygging av matjord. Det vil si at all matjord skal bevares dersom det ikke 

er spesielt tungtveiende samfunnsmessige grunner til å lempe på dette, som f.eks. 

utbygging av jernbane som gir vesentlige utslippskutt fra transportsektoren. Da skal tiltak 

som jordflytting inngå som en del av prosjekteringen. 

 

 

Miljøpartiet de Grønne Fredrikstad vil:  

 

● Få satsning på urbant landbruk inn i kommuneplanene. 

● Stoppe nedbygging av matjord og sørge for varig vern av bl.a. Gudeberg-jordene ved 

brohodet på Østsiden slik at disse kan brukes til matproduksjon også for framtidige 

generasjoner.  

● Gi gode rammebetingelser for den som driver eller vil starte andelslandbruk. 

● Legge til rette for at flest mulig skal kunne ta del i egen matproduksjon gjennom 

tilgang til andelslandbruk, parsell- og skolehager, samt dyrking i egen hage. 

● Gi alle grunnskoler i Fredrikstad tilgang til skolehager i løpet av valgperioden, og 

arbeide for at disse aktivt brukes i opplæringen.  

● Sette som mål at minst 20% av alle matinnkjøp til kommunale institusjoner og 

kantiner skal bestå av økologiske varer innen 2023, og at kommunen kjøper 

matvarer produsert på gårder i Fredrikstad og Østfold i så stor grad det er mulig.  

● Utrede mulige samarbeidsordninger mellom kommunen, NAV, lokale gårdbrukere 

og andre aktører for å gi arbeidsledige som ønsker det mulighet til å bidra i 

matproduksjon.  
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BOLIG OG AREALPOLITIKK  
 
De Grønne ønsker en utvikling som er i tråd med FNs 17 bærekraftsmål. Da må vi redusere 

fattigdom, legge til rette for trygg oppvekst, jobbe for økt biologisk mangfold og redusere 

Fredrikstadssamfunnets totale klimagassutslipp. Derfor er det nødvendig at vi har en 

utvikling i vår kommune som har 60 % boligvekst i sentrum som mål. 

Alle har rett til et sted å bo, enten de vil leie eller eie. Vi trenger en blanding av ulike typer 

boliger – like mangfoldige som menneskene som bor i dem. Kommunen kan gjøre noe i 

egne prosjekt, den kan stille krav til utbyggere og gjøre det enklere å bygge mer 

bærekraftig ved å lette veien gjennom byråkratiet. 

Fredrikstad trenger et livskraftig sentrum, med flere boenheter som barnefamilier og 

enslige også har råd til. Samtidig ønsker vi flere butikker drevet av lokale aktører som 

sørger for et større mangfold og at verdiskapningen holder seg i byen. Vi ønsker ikke flere 

kjøpesentre som legger opp til bilavhengighet og mer overforbruk mens de utarmer 

sentrum. 

Kommunen vår er mye mer enn sentrum, og det må være enkelt å komme seg bilfritt til og 

fra bygdene og bykjernen. 

 

Miljøpartiet De Grønne Fredrikstad vil: 

● Gi boligutviklere gode rammer for bærekraftig utvikling av sentrum, slik at flere får 

muligheten til å bosette seg sentrumsnært. 

● At transformasjon av arealer og ikke naturområder brukes til nybygging. Skogsområder 

med høg bonitet og landbruksareal skal ikke benyttes. 

● Bygge flere sosialboliger i kommunen 

● Legge til rette for non-profit boligstiftelser som et alternativ til det private leiemarkedet. 

● At kommunen skal ha gode planer for å ivareta bygdene, samtidig som vi utvikler 

sentrum. Primærtilbud som skole, butikk, fritidsklubb og sykehjem bør opprettholdes og 

videreutvikles. 

● Etablere en ordning for å søke om midlertidig bruksendring for å gjøre enkelte gater og 

sentrumsområder bilfrie i perioder,(f.eks. «Living Streets») 

● Stille rimelige kommunale tomter til disposisjon for personer som ønsker å starte 

prosjekter med mini-hus, økolandsby og andre alternative boformer som har et lavt 

karbon-og ressursfotavtrykk, samt gjøre det enklere å få slike prosjekter godkjent i 

kommunen. 
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INKLUDERENDE SAMFUNNSLIV 
 
Et inkluderende samfunn krever aktiv fattigdomsbekjempelse og et sterkt sosialt 

sikkerhetsnett. Det er viktig at arbeidslivet er for alle som har arbeidsvilje og -evne, 

uavhengig av sykdomshistorikk, migrasjonshistorie og funksjonsgrad. Vi vil også legge 

bedre til rette for bidrag til felleskapet gjennom frivillig arbeid. Utredning av borgerlønn og 

forsøk med 6-timersdag er en del av De Grønnes nasjonale program. 

 

Miljøpartiet De Grønne anser mangfold som betingelse for et fritt og livskraftig samfunn. 

Derfor er vi opptatt av at utsatte grupper, som rusmisbrukere, fattige, romfolk, psykisk 

syke, mennesker med utviklingshemminger og minoriteter skal bli møtt med respekt av 

sine medborgere og i det offentlige systemet. Vi ser med stor bekymring på organisasjoner 

som ønsker å spre hatretorikk i Fredrikstads gater og deltar aktivt i arbeidet for et samfunn 

som er trygt for alle. 

 

Vi vil føre en ansvarlig og solidarisk innvandringspolitikk, og en nytenkende 

integreringspolitikk. God integrering gir viktige ressurser og impulser til samfunnet, det 

bidrar til å skape gode bomiljøer og hindrer radikalisering.  

 

 

Miljøpartiet de Grønne Fredrikstad vil:  

 

● At alle i Fredrikstad skal få dekket grunnleggende menneskelige behov: mat, en 

dusj, tak over hodet og alle skal bli møtt med omsorg og verdighet.  

● Være pådrivere for å oppfylle krav om universell utforming 

● At kommunen skal gjøre det enklere å søke om og få tilskudd til gode tiltak som 

fremmer inkludering. 

● Legge FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne til grunn for sin 

politikk. 

● At Fredrikstad kommune skal utarbeide en plan for bedre tilrettelegging for 

mennesker med nedsatt funksjonsevne, og at Rådet for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne skal være en aktiv part i planer og tiltak.  

● Støtte initiativ og tiltak som kan forebygge tilbakefall hos tidligere rusavhengige 

eller psykisk syke, og etablere gode modeller for å tilby hjelp tidlig. 

● At kommunen skal være en aktiv støttespiller for aktører som tilbyr jobbmuligheter 

for mennesker i utsatte situasjoner, som rusavhengige og mennesker med 

sammensatte helseproblemer. 

● At kommunen skal være en ja-kommune når forespørsler kommer fra UD om 

bosetting av flyktninger. 

● At barnevernet skal bli bedre rustet for å hjelpe fremmedspråklige familier gjennom 

økt rekruttering av minoritetsspråklige ansatte med rett kompetanse. 

● Styrke undervisningen i seksualitet, grensesetting og normkritikk gjennom en 

kommunal handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold, etter modell fra 

Tromsø 

● Styrke frivilligsentralen 

● Gå mot tiggeforbud og oppheve forbudet mot å sove utendørs. 
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HELSE OG ELDREOMSORG 

De Grønne ønsker å ha et helhetlig syn på samspillet mellom aktivitet, inkludering, bruk 

av naturen og helse. Helsepolitikken må derfor ses i sammenheng med andre 

politikkområder der vi får fram hvordan vi vil legge til rette for mer fysisk aktivitet og 

kontakt med naturen. I tillegg til dette folkehelseperspektivet, er det viktig at syke og 

pleietrengende mennesker skal få god og trygg omsorg og behandling av høy kvalitet.  

 

 

Miljøpartiet de Grønne vil:  

 

● At helse og omsorgstjenester primært driftes av kommunen eller ideelle 

organisasjoner  

● At Fredrikstads omsorgs- og sykehjem skal få “Livsglede for eldre”- sertifisering  

● At sykehjem og institusjoner skal samarbeide med barnehager og skoler i 

nærmiljøet. Særlig videregående elever som har utdanningsvalg innen helse og 

omsorg er aktuelle 

● Beholde og videreutvikle tilbudet “Den kulturelle spaserstokken”  

● At eldre i høyest mulig grad kan bo hjemme og ha kontakt med naturen og sitt vante 

miljø, så lenge de ønsker dette selv og det er faglig forsvarlig 

● Bevare sykehjem i lokalsamfunn utenfor sentrum 

● Utrede mulighetene for en ”sommerjobbgaranti” for ungdom, hvor de kan inviteres 

til å planlegge og gjennomføre aktiviteter ved sykehjem eller institusjoner i 

sommerferien 

● Aktivt anerkjenne helsestasjonenes avgjørende viktige folkehelsearbeid 

● Forebygge spredning og bruk av ulovlige rusmidler, samtidig som vi arbeider for en 

helhetlig og ny tenkning vedrørende rusavhengighet. Viktige stikkord er 

brukermedvirkning, skadereduksjon, verdighet og aktivitet 

● Opprette en forsøksordning der aktive pensjonister tilbyr skolelever som trenger 

avveksling fra skolehverdagen et kurs i sitt håndverk eller andre praktiske 

ferdigheter  

● Vi vil redusere krav til rapportering som ikke fremmer omsorgsarbeidet, og gi de 

ansatte tiden tilbake til å utøve sitt fag 

● At råvarene som kjøpes inn til sykehjem i kommunen i stadig økende grad skal være 

økologiske. Det bør tilstrebes høy andel vegetabilske råvarer, og det skal fokuseres 

på gode måltidsopplevelser. 
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OPPVEKST OG SKOLE  
 

De Grønne vil ha levende lokalsamfunn der det er godt å vokse opp. Barnehagen skal være 

med på å legge grunnlaget for språk, deltakelse og livslang læring. Skolen skal gi alle 

muligheten til å delta i fellesskapet med livsmestring, læringsglede, vekt på estetiske og 

praktiske fag, kritisk tenkning og evne til kreativ problemløsning. De Grønne ønsker at 

skolen skal være en engasjerende læringsarena for elevene og en attraktiv arbeidsplass for 

kompetente lærere. Det er kritisk at skolen har tilstrekkelig antall faglærte lærere. 

 

 

Miljøpartiet De Grønne vil: 

 

● Sikre lokalmiljøer der det er trygt å gå og sykle til barnehage, skole, fritidsaktiviteter 

og grøntområder. 

● Bygge barnehager med tilgang til varierte utearealer som bidrar til fri lek, natur- og 

kulturopplevelser. 

● Opprettholde kontantstøtten for barn mellom 1–3 år 

● Bevare gratis kjernetid i alle barnehager for lavtlønnede familier 

● Innføre bemanningsnorm og norm for større pedagogtetthet i barnehagene  

● Ha rullerende barnehageinntak, og sikre barn plass i en barnehage nærmest 

hjemmet 

● Gi praktiske emner og utflukter i naturen en større plass i hele grunnskolen  

● Arbeide for at alle grunnskoler får egen skolehage eller tilgang til parseller i 

nærområdet, og integrere dyrking av mat i opplæringen.  

● Ikke øke timetallet per dag i skolen  

● At offentlige virksomheter skal pålegges å ta inn lærlinger, samt påvirke det øvrige 

næringslivet til å ta imot lærlinger 

● Vi vil arbeide for å løfte respekten for og rekrutteringen til yrkesfag. 

● Styrke rådgivnings- og helsetjenesten i skolen 

● Jobbe for at ungdom skal ha god kjennskap til og god tilgang til helsestasjon for 

ungdom, for eksempel ved å bedre samarbeidet mellom skolene og helsestasjonen. 

Ideelt bør elevene ha tilgang til helsesykepleier på skolen slik at de ikke mister mer 

undervisningstid enn nødvendig 

● Opprette flere fritidsklubber for barn og ungdom i Fredrikstad. Vi ønsker å legge til 

rette for at frivillige og lokale lag og foreninger i stor grad skal kunne drifte 

klubbene, med støtte fra kommunen 

● Å redusere kjøpe- og innkjøpspresset gjennom å skape flere reklamefrie soner i 

byen. Merking av retusjert reklame er en del av vår nasjonale politikk 

● Bevare skolene i lokalsamfunnene så lenge det ikke går på bekostning av faglig 

kvalitet 

 

 

 

 

 

 

11 



 

KULTUR, IDRETT OG FRIVILLIGHET 
 

Kultur, idrett og frivillighet er viktige elementer i et levende demokrati og et aktivt 

sivilsamfunn. De Grønne vil være pådrivere for at Fredrikstad fremdeles skal ha et rikt og 

variert kultur- og idrettstilbud, og at byen skal være et attraktivt sted å bo og virke for 

kunstnere og kulturarbeidere. I et miljøperspektiv skal vi huske at kulturopplevelser er en 

type forbruk som ikke gir de samme belastningene som materielt forbruk, og vi vet at 

idretts – og kulturaktivitet bygger folkehelse. 

 

Lokal kulturpolitikk trenger en god balanse mellom profesjonalitet og frivillighet. Vi 

trenger tiltak som ivaretar dyktige og dedikerte kunstnere innenfor ulike kunstformer, ikke 

minst på grunn av deres kontakt med internasjonale strømninger. Deres samfunnsbidrag 

og kompetanse må på lokalt nivå ses i sammenheng med det store og avgjørende frivillige 

arbeidet som gjøres – blant annet for å gi barn og unge en mulighet til å vokse opp som 

skapende, lekende og aktive framtidsborgere.  

 

 

Miljøpartiet de Grønne vil:  

 

● Sikre et mangfold av frivillige og offentlige kulturaktiviteter rettet mot barn og 

unge som idrettsaktiviteter, friluftsliv og kulturliv 

● Barn i lavinntektsfamilier skal sikres muligheten for deltagelse og det skal legges 

bedre til rette for elever med funksjonsnedsettelser 

● Opprettholde kommunal prosjektstøtte til lokal kunst og kulturelle uttrykk, og 

opprettholde kommunens fagstab for kultur sin aktive rolle i større 

koordineringstiltak som Kulturnatt. Samtidig bør kommunen ikke overta oppgaver 

som tilligger kulturnæringene selv 

● Støtte arbeidet for at Fredrikstad skal være vertskommune for et regionalt, 

selvstendig teater 

● Videreutvikle Blå Grotte, kinoen og St.Croix som lokale kulturinstitusjoner. Gå 

inn for at kommunale bygg skal kunne omdisponeres til kunstnerhus og -miljøer 

med gratis eller subsidierte arbeidslokaler 

● Sikre en frivillighetskoordinator med en selvstendig stilling i forhold til 

kommunen. Arbeide for et utadretta «Frivillighetens hus» som kraftsenter for 

frivillig arbeid i kommunen 

● Beholde hovedbiblioteket og videreutvikle bygning og drift i harmoni med 

gjeldende verneregler 

● Videreføre og styrke vernet av våre viktigste kulturminner. Vi ønsker også å 

bevare mer av Fredrikstads særegne, historiske trehusbebyggelse 

● Det skal tilrettelegges og stimuleres til at flest mulig barn og unge skal bruke 

mulighetene i naturen i sitt sports- og idrettsliv. 
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