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VÅR VISJON: UTVIKLING AV ET GRØNNERE OG GLADERE FREDRIKSTAD

Trivsel og livsglede i sunne, trygge omgivelser og et solidarisk og sosialt inkluderende 
grønt bysamfunn er Miljøpartiet De Grønnes lokale målsetting. Vi jobber for en politikk 
som tar de store globale utfordringene vi står overfor, på alvor.

Vi erkjenner at mange av løsningene ligger i hvordan samfunnet tilrettelegger for folks 
hverdag lokalt. Det er i våre egne nærmiljøer vi må legge til rette for det grønne skiftet i 
norsk politikk – derfor er valget i 2015 så viktig.

Lokal politikk er viktig fordi det er kommunen som har ansvaret for de viktigste delene av 
vårt lokalmiljø; blant annet lokal samferdsel, barnehager, grunnskole, boligpolitikk, 
eldreomsorg og dyrevern. Dessuten må det også være kommunens ansvar å tilrettelegge 
for et bærekraftig og fremtidsrettet næringsliv som skal gi oss de gode og trygge 
arbeidsplassene.

Miljøpartiet De Grønne setter samspillet mellom mennesker, natur og biologisk mangfold i
sentrum for politikken. Vi vil ha et Fredrikstad som bevarer landbruk, matjord og grønne 
områder, som tar vare på og utvikler lokalsamfunnet og lokalt næringsliv, og som setter økt
livskvalitet framfor økonomisk vekst og større kjøpekraft.

Vi ønsker et Fredrikstad som er minst mulig avhengig av bilen, og hvor flest mulig tilbud 
og arbeidsplasser er innen gå-, sykkel- eller kollektivavstand. Vi vil løfte Fredrikstad videre
som en god bærekraftig kommune, og ta vare på de kvalitetene vi setter pris på ved 
Fredrikstad, inkludert vår mangfoldige og frodige natur.

Vi vil bevare den naturen som fortsatt finnes, og vi må finne måter å gjøre byområdene 
våre grønnere og mer levende.

Vi ønsker et forebyggende helsevesen for alle, en skole hvor alle skal trives og et 
mangfoldig og inkluderende kultur- og arbeidsliv.

De Grønne er et selvstendig, blokkuavhengig parti som ikke er bundet hverken til den 
tradisjonelle høyre- eller venstresiden i politikken, og som står fritt til å ta i bruk de beste 
idéene fra begge sider. Vi er ikke et ensaksparti, og har et omfattende nasjonalt program 
som dekker alle politikkens områder.

Forskjellen mellom oss og de andre partiene er at vi alltid setter miljø og bærekraft øverst 
på agendaen, og at naturen og livsgrunnlaget vårt må komme foran økonomien, ikke 
omvendt. Derfor har vi ikke et eget punkt for “miljø”, men har det heller som en rød tråd 
gjennom hele programmet vårt.

Der andre tier i vanskelige saker, vil vi kreve åpenhet og allmenn debatt, hvor respekten for
naturen og livsgrunnlaget til framtidige generasjoner alltid må stå i høysetet.

Vi vil også snakke om Fredrikstads gjeld som nå er oppe i over 5,2 milliarder og som må 
dekkes inn av oss alle i tiden fremover. Politikernes handlingsrom begrenses sterkt i en slik
gjeldssituasjon, men vi i De Grønne mener likevel det er viktig å ha en klar og langsiktig 
visjon hvor mer bærekraft og menneskevennlighet i folks hverdag gis større prioritet. Vi 
erkjenner byens vanskelige situasjon og lover ikke «guld og grønne skoger», men vi vil 
kjempe for en levende og grønnere by!
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Her følger noen av de sakene vi brenner aller mest for, og når vi blir valgt inn i Bystyret i 
Fredrikstad fra 2015 vil disse sakene styre politikken vår fra dag til dag i årene framover:

• Triveligere lokalmiljø og bedre oppvekstvilkår for barn og unge: lekeplasser, 
fritidsklubber, levende sentrum framfor kjøpesentre

• Nullvisjon for nedbygging av matjord; prioritere parsellhager, økologisk og 
urbant landbruk

• Grønt næringsliv som skaper trygge, bærekraftige arbeidsplasser

1. Bærekraftig arbeids- og næringsutvikling

Vi er avhengige av et levedyktig næringsliv for å kunne opprettholde velferdssystemet vårt 
og mange andre sosiale goder vi alle nyter godt av. Vi mener at denne erkjennelsen må inn 
i alle kommunale planer og tiltak. Samtidig ønsker vi også å understreke at dagens modell, 
som i hovedsak er basert på ubegrenset økonomisk vekst og rovdrift på naturressurser, 
hverken er bærekraftig eller menneskevennlig. Derfor må framtidens næringsliv, også i 
Fredrikstad, i hovedsak organiseres etter prinsipper som setter trygge, grønne 
arbeidsplasser som er bærekraftige på lang sikt foran kortsiktig profitt.

Vår region som har levd i ”skyggen av Oljeeventyret” står nå overfor store muligheter i 
utviklingen av fornybar energi og andre grønne næringer, og Fredrikstad kommune må 
sørge for å bli en del av denne grønne bølgen som krever nytenking og vilje til å satse.

Miljøpartiet de Grønne Fredrikstad vil:

● Stoppe videre utbygging av kjøpesentre utenfor bykjernen, og heller legge til rette for en  
levedyktig handelsstand i sentrum gjennom fellesprosjekter som kan gjøre gågater mer 
attraktive og levende året rundt.

● Hindre nedbygging av matjord og verneverdige naturområder til industri- og 
handelsformål, og heller kompensere for de økte tomteprisene dette fører til gjennom ulike
kommunale tilskudd.

● Ha en annen retning for utviklingen av Øraområdet, med større vekt på fortetting, 
helthetstenkning og bedre arealutnyttelse. Vi vil også prioritere verdiskapende og 
bærekraftig produksjon som gir flere og stabile arbeidsplasser fremfor store lageranlegg 
med få ansatte.

● Få på plass et langt bedre kollektivtilbud for de mer enn 2000 ansatte på Øraområdet, 
fremfor at byen belastes med nærmere 2000 biler til og fra området daglig.

● Arbeide for at Fredrikstad kommune skal bidra som bindeledd til alle innovative krefter 
lokalt, regionalt og internasjonalt, så som Østfoldforskning, Concerned Scientists Norway, 
Innovasjon Norge og f.eks. EUs mange organ som arbeider for det store skiftet fra olje og 
kull til det klimanøytrale samfunnet.

● Sørge for en helhetlig og miljømessig ansvarlig utvikling av Borg Havn. En klar 
forutsetning for at vår havn skal kunne videreutvikles til å motta større skip enn i dag må 
være at alle inngrep i de marine områder gjøres på en miljømessig forsvarlig måte, 

3



inkludert riktig lagring av muddermasser.

● Ha en sterkere satsning på yrkesfag i den videregående skolen, med særlig fokus på 
grønne, framtidsrettede næringer.

● Se på ulike økonomiske tilskuddsordninger som kan oppfordre studenter ved Høyskolen 
i Fredrikstad til å bli i byen etter fullførte studier.

● At grønne næringer som f.eks. fornybar energi, bærekraftige maritime prosjekter og 
utvikling av annen miljøvennlig teknologi må prioriteres mye høyere av kommunen, og 
tilrettelegges for bedre enn i dag.

● Legge til rette for forsøk med alternative bedriftsformer, så som ansatt-eierskap o.l. samt 
f.eks. mer andelslandbruk, også på jordområder som i dag anses som ikke drivverdige.

● Aktivt støtte etableringer i Fredrikstad ved hjelp av såkornfond rettet mot nyskapende 
næringer og grønne arbeidsplasser.

● Stimulere til økt gründeretablering i sentrum og oppmuntre mindre virksomheter til å gi 
byen vår et rikere gateliv. Vi vil derfor bl.a. tilpasse kommunal fortausleie til bedriftens 
størrelse og økonomi slik at flere tør å satse på nyetablering. Vi vil også at kommunen skal 
åpne for gratis leie der det vil være i hele byens interesse.

2. Barnehage, skole og oppvekst

De Grønne ønsker at skolen skal være en engasjerende læringsarena for elevene og en 
attraktiv arbeidsplass for kompetente lærere. Skolen skal ruste elevene til å møte 
samfunnet slik at de kan få styrke til å stå opp mot urett, rasisme og diskriminering, og 
forsvare egne og andres rettigheter. Skolens primære mål er å formidle kunnskap, men det 
er viktig at elevene også lærer om sosiale verdier og ferdigheter. Vi ønsker også et større 
fokus på helhetstankegang og økologiske prinsipper i skolen.

Satsing på fremtidige generasjoner er den beste investeringen vi kan gjøre. Barna 
representerer fremtiden, og i all samfunnsplanlegging, skolepolitikk, helsepolitikk, 
sosialpolitikk og ellers skal det tas hensyn til barnas beste.

Gode tilbud innenfor barnehage, skole, helse og eldreomsorg er et offentlig ansvar. Likevel 
kan de offentlige institusjonene på disse områdene suppleres med private, ikke-
kommersielle tilbud.

Miljøpartiet de Grønne Fredrikstad vil:

● Opprettholde kontantstøtten for barn mellom 1–3 år, men sette som et klart vilkår at den
må tas ut i redusert arbeidstid og fordeles mellom foreldrene etter samme delingsbrøk som
foreldrepermisjonen.

● Innføre gratis kjernetid (fra kl.10-14) i alle barnehager for lavtlønnede familier.

● Innføre kildesortering og grunnleggende opplæring om miljøtiltak i hverdagen i alle 
kommunale og private barnehager.
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● Sørge for bedre tilbud om mer økologisk mat og mindre sukker på skolene og i 
barnehagene.

● Innføre bemanningsnorm og norm for større pedagogtetthet i barnehagene.

● Arbeide for rullerende barnehageinntak, og sikre barn plass i en barnehage nærmest 
hjemmet.

● Arbeide for at alle skoler og barnehager i Fredrikstad skal få “Grønt Flagg”- sertifisering.

● Sikre elevers mulighet til å gå på nærskolen, og rett til å gå på samme skole som sine 
søsken.

● Innføre minst én time fysisk aktivitet om dagen i grunnskolen, og dessuten 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 elever som begynner på yrkesfaglig opplæring skal ha rett til utdanning som fører 
fram til fagprøve.

● Styrke rådgivningstjenesten i skolen.

● At offentlige virksomheter skal pålegges å ta inn lærlinger, samt påvirke det øvrige 
næringslivet til økt lærlinginntak.

● Opprette flere fritidsklubber for barn og ungdom i Fredrikstad, og snu trenden med 
nedleggelse av slike klubber. Vi ønsker å legge til rette for at frivillige og lokale lag og 
foreninger i stor grad skal kunne drifte klubbene, med støtte fra kvalifisert personell lønnet
av kommunen.

● Gjenopprette tiltaket med frivillige “Natteravner” i regi av kommunen.

3. Helse, velferd og sosialpolitikk

Gjennom en grønnere, mer aktiv og medmenneskelig livsstil forbedres både helse, psyke og
livskvalitet. Dette er veldig viktig fordi stadig flere sliter med depresjon, psykiske lidelser 
og mange faller utenfor samfunnet.

Utsatte grupper, som rusmisbrukere, fattige, romfolk, psykisk syke og minoriteter opplever
ofte å bli sviktet i møte med det offentlige systemet. Alle i Fredrikstad skal kunne få dekket 
grunnleggende menneskelige behov: mat, en dusj, tak over hodet og det å bli møtt med 
omsorg og verdighet. Kommunen må styrke sine oppsøkende tjenester og det må bli 
enklere å søke om tiltak, tilskudd og tildeling.

Miljøpartiet de Grønne Fredrikstad vil:
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● At beboerne på rus- og psykiatriske institusjoner skal få et tilbud om kulturinnslag, fysisk
aktivitet og utdanning.

● Jobbe for en helhetlig og ny tenkning vedrørende rusavhengighet i samarbeid med f.eks. 
interesseorganisasjoner for rusavhengige, med fokus på skadereduksjon, 
medmenneskelighet og muligheter for utdanning og jobb.

● Jobbe for at Fredrikstad kommune skal lytte til brukerne, aktivt be om deres meninger 
og forslag og gi disse reell vekt når kommunen utformer sine helse- og sosialtjenester.

● Støtte initiativer og innovasjon som kan forebygge tilbakefall hos tidligere rusavhengige 
eller psykisk syke, og etablere gode modeller for å tilby hjelp tidlig.

● Arbeide for å skaffe finansiering for å opprette et Pårørendesenter for rus og psykisk 
helse.

● Sette som kommunalt og nasjonalt mål å redusere kjøttforbruket og fremme vegetariske 
alternativer i offentlige innkjøp. Tilby sunnere, bedre og mer varierte måltider på offentlige
helse- og omsorgsinstitusjoner, inkludert mer økologisk og kortreist mat.

● Satse mer på grønn terapi i omsorgsarbeid med mer tid ute i naturen og mulighet til 
samvær med dyr.

4. Eldreomsorg

Eldreomsorgen må tilrettelegges på en slik måte at dette bidrar til en verdig, trygg og 
meningsfull alderdom. Behandling, habilitering og rehabilitering må få tilstrekkelige 
ressurser for at alle skal få et fullverdig tilbud.

Vi vil at Fredrikstads omsorgs- og eldrehjem skal få “Livsglede for Eldre”- sertifisering. 
Stiftelsen Livsglede for Eldre er en sosial velferdsorganisasjon som arbeider for at alle 
eldre skal ha en god og meningsfull hverdag. Gjennom gode opplevelser stimuleres sosiale, 
åndelige og kulturelle behov for den enkelte.

De Grønne ønsker å legge til rette for at fysisk aktivitet, sunt kosthold og god livskvalitet 
skal være et aspekt i alle livets faser. Vi ønsker et samfunn der gjensidig omsorg mennesker
i mellom i større grad supplerer institusjoner, og vil styrke de sosiale nettverkene i 
nærmiljøet.

Miljøpartiet de Grønne Fredrikstad vil:

● Jobbe aktivt for at Fredrikstad kommune skal få en Livsgledekonsulent for å 
implementere “Livsglede for Eldre” på alle sykehjem i kommunen.

● At sykehjem og institusjoner skal samarbeide med barnehager og skoler i nærmiljøet for 
å senke generasjonskløften. Særlig videregående elever som har utdanningsvalg innen 
helse og omsorg skal inkluderes. På den måten ønsker De Grønne å fremme aktiv 
alderdom også om man bor på sykehjem eller institusjoner.
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● Oppfordre kommunale bedrifter til ”sommerjobbgaranti” for ungdom, hvor de kan 
inviteres til å planlegge og gjennomføre aktiviteter ved sykehjem eller institusjoner i 
sommerferien, etter modell fra Inderøy kommune i Nord-Trøndelag.

● Opprette en forsøksordning der aktive pensjonister tilbyr skolelever som trenger 
avveksling fra skolehverdagen et kurs i sitt håndverk eller andre praktiske ferdigheter.

● Gjøre hjemmetjenesten mer fleksibel.

● Styrke tilbudene for aldrende minoritetspersoner.

● At eldre som har bodd sammen fortsatt må ha rett til å bo sammen om den ene flytter til 
en omsorgsinstitusjon.

● Undersøke muligheten for å opprette en gratis “fiksertjeneste” for alle over 67 år, etter 
modell fra Gøteborg.

● Beholde og videreutvikle tilbudet “Den kulturelle spaserstokken”.

● At eldre sikres god pleie og omsorg for å kunne bo hjemme og ha kontakt med naturen og
sitt vante miljø, så lenge de ønsker dette selv og det er faglig forsvarlig.

● Heve terminalomsorg og pleie til et verdig nivå.

● Øke kompetansen i sykehjemmene og øke bemanningen.

5. Grønn samferdsel og kollektivsatsing

Et grønt samfunn krever et bærekraftig transportsystem. Transport er en av de største 
kildene til klimagassutslipp, forurensning, støy og naturinngrep. Derfor ønsker vi å 
redusere folks transportbehov, særlig avhengighet av bil, gjennom en solid 
kollektivsatsing, god arealplanlegging og økt fortetting.

Transport er likevel både et gode og en nødvendighet. De Grønne vil konsekvent prioritere 
de transportmåtene som belaster miljøet minst. Når det gjelder personreiser vil det si 
sykkel, tog og annen lokal kollektivtransport. Innen godstransport vil det si tog og skip. De 
Grønne vil satse langt
sterkere på en mer effektiv kollektivtrafikk, og særlig på jernbane.

Miljøpartiet de Grønne Fredrikstad vil:

● Gjennom en omfattende omlegging til effektiv kollektivtransport og sykkelbruk vil den 
planlagte nye kryssingen av Glomma kunne bli unødvendig. Vi vil derfor utrede om dette 
prosjektet virkelig trengs, og i så fall gå inn for en grundig vurdering av et alternativ med 
tunnel i stedet for bro som vil sterkt ødelegge for lokalsamfunnene både på øst- og 
vestsiden av Glomma.

● At faglig kompetanse og ikke gammel politisk prestisje skal styre beslutningen om 
trasévalg for Intercity-tog gjennom Fredrikstad, for eksempel i en ny tunneltrasé under 
Glomma og Markaområdene. Vi vil legge våre grunnverdier som føringer ovenfor 

7



fagetatene, så disse kan utarbeide den faglig sett beste menneskelige-, miljømessige- og 
fremtidsrettede løsningen.

● Sørge for at de områdene i kommunen som ligger utenfor sentrum må få bedre tilbud om
rimelig parkering nær kollektivknutepunkt, kombinert med hyppige avganger.

● Ha full stopp i veksten i biltrafikken innen 2017, noe Fredrikstad kommune allerede har 
forpliktet seg til gjennom “Bypakke”-avtalen. For å oppnå dette målet vil vi trenge 
nytenking og satsingvilje på en helt annen måte enn hittil, og politikerne må tørre å ta 
sterke virkemidler i bruk.

● At det alltid også skal bygges gang- og sykkelvei ved alle veiprosjekter, både nybygging og
oppgradering av gammel vei. Gi gående, syklende og kollektivreisende første prioritet 
foran biltrafikken og parkeringsplasser ved for eksempel å lage bilfrie gater og sentrum.

6. Boligpolitikk, arealplanlegging og kommuneutvikling

Vi i Miljøpartiet De Grønne mener at boligprisene i dag er altfor høye, spesielt i byene. 
Tilbudet av utleieboliger er dårlig og leieprisene for høye. Vi mener at alle har rett til en 
bolig og et sted å bo, enten de vil leie eller eie. Det er et universelt og grunnleggende behov 
og vi vil legge til rette for å gjenreise den sosiale boligpolitikken slik at dette blir en realitet.

Dessuten mener vi at byen må ta de store klima- og miljøutfordringene vi står overfor på 
største alvor. Fredrikstad kommune har en dyktig stab med høy faglig kompetanse innen 
miljø- og klima problematikk. Men vi i De Grønne vil at byens politikere i langt større grad 
enn hittil, følger opp og gjennomfører de anbefalte nødvendige tiltak for å bedre klima- og 
livsgrunnlaget for befolkningen.

Lokalområder som Sorgenfri, Haugegropa og Holmenområdet må sikres og utvikles på en 
trivsel- og bærekraftig måte for befolkningen. Flere store og små grønt- og parkområder 
må integreres i all planlegging i en langt større omfang enn hittil i kommunen.

Miljøpartiet de Grønne Fredrikstad vil:

● Tilrettelegge for bygging av flere studentboliger for å lette trykket på markedet.

● At Nav skal hjelpe vanskeligstilte med ordinært depositum i stedet for sosial garanti.

● Anskaffe flere kommunale boliger og flere utleieboliger i Fredrikstad, av hensyn til 
integrering og for å dempe “ghettofiseringen” av byen.

● Medvirke til at kommunale- og andre ikke-kommersielle utleieboliger skal utgjøre en 
langt større del av kommende boligutbygging.

● Akseptere større grad av fortetting, særlig i sentrumsstrøk. Dette må ikke gå på 
bekostning av dyrket og dyrkbar mark.

● Styrke og fremme selvforvaltningsmodeller etter forbilde fra Svartlemon i Trondheim. I 
slike økologiske prosjekter kombineres billig husleie, demokrati og miljø. Beboerne tar seg 
av drifts- og vedlikeholdsoppgaver.
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● Legge til rette for non-profit boligstiftelser.

● At Fredrikstad skal samarbeide bedre med nabokommunene om arealplanlegging, for å 
kunne bygge boliger og infrastruktur på en måte som ikke legger opp til avhengighet av bil 
og lange transportavstander.

● Skape lokalmiljøer som gir livskvalitet. Det betyr at nærmiljøet er et trygt og trivelig sted 
med uteområder som inviterer til samvær, kontakt og aktiviteter.

● At kommunen innarbeider klimatilpasning i sine beredskapsplaner og har det med under
utarbeidelsen av kommuneplaner.

● Følger opp kommunens miljørådgiveres klimaplaner og etterlever klimaregnskapene i all
kommunal virksomhet.

● De Grønne vil videreutvikle Fredrikstad kommune til å bli en foregangskommune på 
grønne og etiske innkjøp, for eksempel gjennom høy andel lokal, eller økologisk mat, 
Fairtrade, el-biler/el-sykler og lignende.

● Arbeide for at 100% av kommunens energiforsyning skal komme fra fornybare kilder 
innen 2025.

● Fase inn LED-pærer i kommunal gatelysning, og sørge for slukking av lys i alle 
kommunale kontor- og lagerbygg etter kl. 22.00.

7. Kultur, idrett og frivillighet

Kultur og frivillighet er viktige elementer i samfunnslivet. De Grønne vil være pådrivere til 
at Fredrikstad fremdeles skal ha et rikt og variert kultur- og idrettstilbud. For oss er det 
også viktig at kulturopplevelser ikke gir de samme miljømessige belastningene som økt 
materielt forbruk. Offensiv satsing på kultur er derfor et viktig redskap for å å dreie 
forbruket vårt i en mer bærekraftig retning.

Lokal kulturpolitikk bør tilstrebe en reflektert balanse mellom profesjonalitet og 
frivillighet. Vi trenger tiltak som ivaretar våre svært dyktige og dedikerte kunstnere 
innenfor mange ulike kunstformer, og vi har stor nytte av deres kunnskap og kontakt med 
internasjonale strømninger. Samtidig må dette synkroniseres fornuftig mot det viktige 
frivillige arbeidet som gjøres for å gi barn og unge en mulighet til å skape egne 
kulturuttrykk, og alle de andre ulike arenaene hvor frivillige gjør en stor innsats for mange 
ulike grupper.

Miljøpartiet de Grønne Fredrikstad vil:

● Beholde vårt vakre Hovedbibliotek med det tilbudet som finnes i dag, og heller 
videreutvikle dette i harmoni med gjeldene verneregler, fremfor å flytte biblioteket til et 
kostbart nybygg på det tidligere FMV-området.

● Sikre et mangfold av frivillige og offentlige kulturaktiviteter rettet mot ungdom med 
korps, kor, amatørteater- og spill, ungdomshus og kulturhus som St. Croix-huset.
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● Styrke kommunal prosjektstøtte til lokal kunst og kulturelle uttrykk. Vi mener at dette vil
gjøre Fredrikstad enda mer attraktiv som kulturby.

● At kommunale bygg skal kunne omdisponeres til kunstnerhus og -miljøer med gratis 
eller subsidierte atelierer, fellesverksteder, øvingsrom og lydstudioer.

● Videreutvikle Blå Grotte, Kinoen og St.Croix. som lokale kulturinstitusjoner. De Grønne 
ser på et aktivt og mangfoldig kulturliv som en klok investering i utviklingen av en levende 
og grønn by.

● Videreføre og styrke vernet av våre viktigste kulturminner. Vi ønsker også å bevare mer 
av Fredrikstads særegne, historiske trehusbebyggelse.

8. Dyrevelferd

Norsk lov stadfester dyrs egenverdi. Alle familiedyr og ville dyr så vel som dyr i landbruket,
fiskerinæringen, underholdningsindustrien og forskning skal ha mulighet til glede og hvile.
De skal ha mest mulig tilgang på naturlig utemiljø og bevegelse, samt utfoldelse av andre 
artstypiske og individuelle behov.

De Grønne mener også det offentlige må støtte bedre opp om mottak og omplassering for 
hjemløse eller bortkomne familiedyr. Frivillige organisasjoner gjør i dag et viktig arbeid på 
dette området, men de må motta mer offentlig støtte enn i dag for å kunne dekke behovet.

Miljøpartiet de Grønne Fredrikstad vil:

● Etablere og støtte senter for hjemløse dyr i de største byene. Sentrene skal drive 
omplassering og gi informasjon til publikum om dyrehold og dyrs atferd, samt støtte 
frivillig arbeid med oppstalling og omplassering av dyr.

● De Grønne vil arbeide for å få på plass eget dyrepoliti.

● Vi i De Grønne vil arbeide for at hunde- og katteeiere skal pålegges å ID-merke dyrene 
sine, for å bidra til færre bortkomne og hjemløse kjæledyr.

● Sterkt oppfordre til kastrering/sterilisering av katter som ferdes fritt utendørs.

● Opprette varslingstelefon som kan brukes ved mistanke om dyreplageri og dårlig 
dyrevelferd, enten i offentlig eller frivillig regi.

● Se på muligheten for økt støtte til Dyrebeskyttelsen og andre organisasjoner som 
arbeider med dyrevern på frivillig basis. Disse gjør en viktig jobb som ikke anerkjennes av 
det offentlige Norge i stor nok grad i dag.

● Forby misbruk av dyr til underholdning, inkludert ville dyr i sirkus.
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9. Landbruk og jordvern

Fredrikstad er en av de større byene i Norge, og det er ingen grunn til at byen ikke kan 
produsere mye mer av sin egen mat enn i dag. Vi vil gjøre det enklere for vanlige folk å 
dyrke mat selv der de bor, og også legge til rette for mer handel med lokale, økologiske 
gårder gjennom tiltak som andelslandbruk.

Urbant landbruk, grønne tak og biehold er eksempler på praktiske tiltak som viser at det 
går an å produsere mat også i tettbygde strøk, og dette kan være et verdifullt tillegg til 
større gårdsproduksjon.

Vår del av landet er rik på god, fruktbar matjord, og utgjør en stor del av de fattige 3 
prosentene vi totalt har av areal i Norge som kan produsere mat. Vi har derfor et nasjonalt 
ansvar for å ivareta all dyrkbar mark og De Grønne har en nullvisjon for nedbygging av 
matjord i Fredrikstad. Vi mener at det finnes bedre måter å bygge boliger og nødvendig 
infrastruktur på, f.eks. gjennom fortetting i sentrum og bygging på fjellgrunn.

Miljøpartiet de Grønne Fredrikstad vil:

● Stoppe nedbygging av matjord og sørge for varig vern av bl.a. jordene ved Brohodet på 
Østsiden, slik at disse kan brukes til matproduksjon også for framtidige generasjoner.

● Bidra til at flere kan starte med andelslandbruk som et virkemiddel for å få mer lokal, 
økologisk matproduksjon i kommunen.

● Få satsning på urbant landbruk inn i kommuneplanene og øke naturmangfold i sentrum 
og tettsteder, blant annet ved å sikre grønne korridorer og byenger.

● Legge til rette for at flest mulig skal kunne ta aktiv del i egen matproduksjon gjennom 
tilgang til parsell- og skolehager, samt dyrking i egen hage.

● Sette som mål at minst 50% av alle matinnkjøp til kommunale institusjoner og kantiner 
skal bestå av økologiske varer innen 2019.

● Arbeide for at Fredrikstad skal oppfylle målsetningen fra Fylkesmannen i Østfold om 
minst 15% økologisk produksjon og forbruk innen 2020.

● Arbeide for bevaring av variert kulturlandskap og økt biologisk mangfold. 

● Starte forsøk med opplæring i økologisk landbruk/hagebruk for langtidsledige og 
vanskeligstilte.

● Stoppe bruk av plantegifter i skjøtselen av kommunal eiendom og langs offentlige veier.

● De Grønne er positive til et ridesenter i byen, men de nåværende planer må omarbeides 
så verdifull matjord ikke nedbygges. Faste installasjoner som ikke kan reverseres (dvs. 
bygninger, veier og parkeringsplasser) må legges på ikke dyrkbar mark, mens 
treningsområder o.l. som enkelt kan tilbakeføres til matdyrking, kan anlegges på 
jordområder med lav produktivitet. Vi forutsetter at senteret blir privat finansiert, og ikke 
anses som et offentlig anliggende.
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10. Flyktning- og integreringspolitikk

Miljøpartiet De Grønne anser kulturelt mangfold som betingelse for et grunnleggende fritt 
og livskraftig samfunn. Mangfold er en forutsetning for å finne nye løsninger på kollektive 
og individuelle utfordringer. Vi mener at alle mennesker har rett til å foreta egne valg, 
uttrykke seg fritt og forme egne liv – også med respekt for andres liv, frihet og behov.

Integrering og bosetting av flyktninger gir muligheter til både enkeltmennesker og det 
flerkulturelle samfunnet, men skaper samtidig utfordringer. De Grønne mener at 
utfordringene må tas på alvor, og at vi må bruke mulighetene som et inkluderende 
samfunn har potensiale til.

Miljøpartiet de Grønne Fredrikstad vil:

● Arbeide for en human asylpolitikk i tråd med FNs råd. Politikken må legge vekt på våre 
folkerettslige forpliktelser og ta hensyn til grunnleggende menneskerettigheter, inkludert 
FNs barnekonvensjon.

● Forbedre levekårene på asylmottak. Beboerne må aktiviseres til deltakelse i samfunnet 
gjennom språkkurs legge til rette for deltagelse i frivillig arbeid.

● At bosetting må sees som en del av velferdsoppgavene til kommunen.

● De Grønne mener at gode bovilkår er en forutsetning for å kunne bli godt integrert i 
lokalsamfunnet, lære språk og få nettverk. Vi vil se på alternative bosettingmodeller for 
flyktninger, kommunens nye innbyggere, både ved selvbosetting, bruk av det private 
markedet og innkjøp av kommunale boliger.

● Satse på god norskundervisning som en forutsetning for god integrering av flyktninger. 
Vi vil ha fokus på at også kvinner får god språkutvikling, både gjennom kurs og sosiale 
møteplasser.

● Ansette flere personer med minoritetsbakgrunn i Barnevernet, og fokusere på å 
rekruttere flere fosterfamilier med minoritetsbakgrunn.
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