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Line Henriette
Holten Hjemdal
1. kandidat • Alder: 45 år • Yrke: Stortingsrepresentant • Bosted: Fredrikstad

Menneskeverd i
alle livets situasjoner

Mitt

KrF ønsker et samfunn med plass til alle.
Menneskeverdet gir oss en ukrenkelig
verdi, og samfunnet vårt blir fattigere
hvis det ikke gis rom for mangfold.
KrF vil alltid sette etikken foran teknikken
og bruke etikken som et kompass i
framtidens politikk og utfordringer.
Jeg drømmer om et samfunn som stiller
opp for de som trenger det mest – det vil
jeg jobbe for.

brenner for:

Lars-Kristian
Holøs Pettersen
2. kandidat • Alder: 33 år • Yrke: Lærer • Bosted: Rakkestad

Alle barn fortjener å bli sett

• å bekjempe moderne slaveri
og menneskehandel

Noe av det viktigste vi kan gjøre, er
å legge til rette for at barna våre får
en trygg og god oppvekst. Vi trenger
ikke nødvendigvis skryt for noe vi har
gjort, men anerkjennelse for den vi er.
Likevel vet vi at mange synes det kan
være vanskelig å mestre det «å være».
Foruten familien, er barnehage og skole
noen av de viktigste miljøene et barn er
en del av.

• å styrke innsatsen mot vold og
overgrep mot barn

Jeg vil være på lag med familien, barna
og de som jobber med dem.

• aktiv livshjelp fra unnfangelse
til naturlig død
• kampen mot sortering av ufødt liv
basert på barnets egenskaper
• å jobbe for at tvillingabort
ikke skal være tillatt

• en mangfoldig rusomsorg
• trosfrihet
VALG 2017

Mitt

brenner for:

• økt barnetrygd, fleksibel
kontantstøtte og valgfrihet
• bemanningsnorm i barnehage
og skole
• obligatorisk veiledningsordning for
nyutdannede lærere
• å styrke skolehelsetjenesten;
også med flere fagområder
• et godt barnevern med kapasitet og
kompetanse til å sette inn riktige tiltak
• å styrke barne- og ungdomspsykiatrien og de Distriktpsykiatriske sentra
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Med hjerte for Østfold
Barnefattigdom
Fattigdom og sosial nød er en realitet
i Østfold. Særlig bekymringsfullt er det
at barn og unge vokser opp i familier
som kan betegnes som fattige. Barn som
vokser opp i fattigdom, kan stå i fare for
å gå glipp av muligheter som andre barn
har. Vi vil jobbe for å løfte barnefamilier
ut av fattigdom. Barnetrygden skal økes
for alle, men skattlegges slik at den bidrar
mest der den trengs mest.

Maria
Moe

Mobbeombud

3. kandidat • Alder: 23 år • Yrke: Student • Bosted: Råde/Oslo

Solidaritet ut over våre
egne landegrenser

Mitt

Norge må aldri være seg selv nok. Alt
for mange lever i fattigdom, og vi har
et ansvar for å hjelpe gjennom effektiv
bistand og handel. Samtidig må vi
ta klimautfordringene på alvor. Vi er
avhengige av å nå to-gradersmålet som
ble vedtatt i Paris, blant annet gjennom
ny teknologi og et grønt skattesystem.
Jeg vil jobbe for internasjonal rett
ferdighet, et grønnere samfunn og en
bærekraftig velferdsstat for kommende
generasjoner.

brenner for:

• målrettet bistand via blant annet
frivillige og ideelle organisasjoner
• kampen for varig opphold for
mindreårige på flukt
• at Norge må ta imot flere
kvoteflyktninger
• et fortsatt oljefritt Lofoten,
Vesterålen og Senja
• fossilfri transport
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Alle barn og unge i Østfold skal trives på
skolen, og ingen skal oppleve mobbing.
Derfor vil KrF innføre mobbeombud
for grunnskolen, slik som vi har i den
videregående opplæringen.

driver fylket vårt framover. Forskning og
utvikling i bedriftene og ved Høgskolen er
viktig å satse på. KrF vil arbeide videre for
å fjerne skatt på arbeidende kapital, for
det skal ikke straffe seg å investere i utstyr
til egen bedrift.

Kultur
Østfold har et mangfoldig og rikt kulturliv.
Frivilligheten står sterkt, og ideelle aktører
bidrar til manges kulturopplevelser. KrF
vil styrke kulturtilbudet. Vi vil arbeide
for å få flere kompetansearbeidsplasser
innenfor kulturfeltet i Østfold og etablere
et regionteater. Skal rekrutteringen til et
bredt kulturliv opprettholdes, må også
kommunenes kulturskoler styrkes, slik at
bredde og spisskompetanse ivaretas.

Transport

Lærlingtilskudd
Østfold trenger flere fagarbeidere, og
rekrutteringen til næringslivet er viktig.
KrF vil derfor øke lærlingtilskuddet til
samme nivå som den reelle prisen av en
plass i den videregående opplæringen. På
denne måten sikrer også bedriftene seg
framtidens kompetanse; dagens ungdom.

Næring
Østfold er et spennende fylke med et
bredt næringsliv. Landbruk og industri
lever side om side, og innovative bedrifter

Trygge og effektive samferdselsløsninger
er viktige i hverdagen. Derfor vil KrF ha
InterCity til Halden og jernbane videre til
riksgrensen, samt oppruste østre linje med
påkobling på Ski. Ferdigstillelse av E18
og tverrforbindelsene RV19 og RV111/22
er viktig for veinettet, og videreutvikling
av Borg havn avgjørende for å nå mål
om mer gods over på kjøl. KrF vil støtte
nyetablering ved Moss lufthavn Rygge.
For at sykkel skal være et reelt alternativ,
vil KrF bygge sammenhengende sykkel
traséer som gjør sykling mer attraktivt for
flere.
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10 gode grunner
til å stemme KrF

VALGLISTE
ØSTFOLD KRF

1 Line Henriette Holten Hjemdal,
1971, Fredrikstad

Verdier som varer

Verdig alderdom

KrF vil ta vare på den kristne kulturarven.
Kjenner vi røttene våre, er vi også
tryggere i møte med nye mennesker og
kulturer. Menneskeverd, nestekjærlighet
og forvalteransvar er verdier å bygge
framtiden på. Det er verdier som bærer.

Eldre er en stor ressurs for samfunnet og
skal kunne leve selvstendige, aktive, trygge
liv og holde seg friske så lenge som mulig.
Når behovet for hjelp melder seg, skal
eldre få tilbud om helsetjenester, egnet
boform og annen støtte.

Tid og valgfrihet til familien

Levende distrikter

Familier må få mer tid til hverandre.
Barn er forskjellige, og familier er
forskjellige. KrF vil gi valgfrihet og
fleksibilitet til å organisere hverdagen
med gode barnehager, bedre
kontantstøtte, en forbedret barnetrygd og
permisjonsordninger som gir tid til barna.

KrF vil ta hele landet i bruk! Vi vil kjempe
for et livskraftig landbruk, tryggere
veier og bedre transportløsninger, og
mer bredbåndsutbygging. Statlige
arbeidsplasser må fordeles over hele
landet.

5 Britt Egeland Gulbrandsen,
1961, Spydeberg

Verdiskaping og skaperkraft

7 Kristin Rønnaug Farstad, 1959, Halden

Mer tid til hver elev
KrF vil lovfeste at det skal være maksimalt
15 elever per lærer i småskolen, så flere
blir sett. Skolen skal være en arena
for kunnskap, men også for å fremme
samarbeidsevner og gode verdier til å
mestre livet. Vi vil ha flere yrkesgrupper inn
i skolen og fortsette kampen mot mobbing.

Menneskeverd i alle livets faser
Alle mennesker er like mye verdt.
Ingen skal sorteres bort! KrF sier nei til
tvillingabort og ja til bedre hjelp og støtte
til dem som får barn med ekstra behov. Vi
vil bedre omsorgen i livets siste fase og sier
nei til aktiv dødshjelp.

På lag med de som trenger det mest

2 Lars-Kristian Holøs Pettersen,
1984, Rakkestad
3 Maria Moe, 1994, Oslo
4 Knut Espeland, 1963, Spydeberg

6 Lino Egidio Lubiana, 1961, Fredrikstad

KrF vil legge til rette for ny skaperkraft.
Næringslivet og norsk eierskap må gis
rammevilkår som kan sikre arbeidsplassene
og legge grunnlag for nye. Vi vil fjerne
skatt på arbeidende kapital. KrF vil ha
gode ordninger for næringsutvikling og
gjøre det enklere å starte nye bedrifter.

8 Brynjar Høidebraaten, 1963, Våler
9 Herman Midtsjø, 1999, Fredrikstad
10 Ståle Solberg, 1965, Sarpsborg

En offensiv klimapolitikk
Norge må ta sitt ansvar for å redusere
klimaendringene, både ved å kutte i
utslippene nasjonalt og å bidra aktivt
internasjonalt. Vi må intensivere
omleggingen til nye fornybare energikilder.
Vi skal beskytte sårbare områder. KrF sier
nei til oljeboring i Lofoten, Vesterålen og
Senja.

Nestekjærlighet uten landegrenser
Vi vil jobbe for et inkluderende
arbeidsliv der alle får bruke sine
Vi må aldri bli oss selv nok! KrF står i front
skaperevner og talenter. Ingen skal gis
i kampen mot menneskehandel – vår tids
opp! Vi vil bidra til aktiv integrering av
slaveri – både i Norge og internasjonalt.
flyktninger og innvandrere. Vi vil gi gode
Vi har et ansvar for å hjelpe verdens
behandlingstilbud til de som sliter med rus
fattige og forfulgte. KrF vil øke innsatsen
eller psykisk helse. KrF vil bekjempe vold og
for internasjonal rettferdighet.
overgrep mot barn.
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Menneskeverd
i sentrum

11 Anne Berit Fløvik Sverd, 1966, Aremark
12 Ole Podhorny, 1950, Moss
13 Marianne Nordlie, 1949, Trøgstad
14 Morten Gjerløw Larsen,
1977, Fredrikstad
15 Olav Ingebjørn Moe, 1968, Råde
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Menneskeverd i sentrum

