Stortingsrepresentant fra Østfold
Freddy André Øvstegård fra Sarpsborg er innvalgt på Stortinget for Østfold SV.
Freddy ble gjenvalgt etter en periode som representant i 2021. Han er medlem fra
utdannings- og forskningskomiteen i den nye stortingsperioden, fra oktober 2021. I
forrige periode var han medlem av familie- og kulturkomiteen, og kontroll- og
konstitusjonskomiteen.

Stortingsperioden 2017-2021
Siden Freddy fortsetter i ny periode, kommer kun en kort og overordnet beskrivelse
av stortingsperioden 2017-2021 her. Under følger en nærmere beskrivelse av 2021.
Stortingsperioden 2017-2021 var Freddys første. Freddy satt i familie- og
kulturkomiteen hele perioden, og i kontroll- og konstitusjonskomiteen i tillegg fra 2019.
SV har vært i opposisjon mot en skiftende høyreregjering i hele stortingsperioden. I
deler av perioden har vært mulig å danne alternative flertall sammen med enten KrF i
første del, eller FrP i siste del. Utover noen gjennomslag i disse periodene har
arbeidet for det meste bestått i løfte saker uten å kunne få flertall.
Her er noen av sakene Freddy har jobbet for, som vi fikk gjennomslag for:
•
•
•
•
•

Flere tiltak mot seksuell trakassering, inkludert innføring av lavterskel
håndheving av forbudet mot seksuell trakassering.
Merking av retusjert(photoshoppet) reklame, og andre tiltak mot reklame som
skaper kroppspress blant unge.
Utredning om profitt i velferden.
Redusere praksisen med enkeltbarn på anbud i barnevernet, gjennom såkalt
«enkeltkjøp av institusjonsplass».
Tiltak mot ulovlig, utenlandsk pengespillreklame.

Freddy har jobbet med flere store og små Østfoldsaker gjennom perioden. Her er
noen av de viktigste:
Kampen for å bygge dobbeltspor, intercity, gjennom hele fylket.
Å få gjenåpnet jernbanen for persontrafikk og godstransport mellom Sarpsborg og
Indre Østfold. Forslaget fremmet i behandlingen av nasjonal transportplan, ble
vedtatt.
Mudring av Borg havn i Fredrikstad.
Flere, grønne arbeidsplasser til fylket. Mange eksempler. Høsten 2021 fikk vi
forhandlet inn penger til utredning av karbonfangst- og lagring på Øra i Fredrikstad.
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Av saker i komiteene hvor Freddy er talsperson, har følgende preget arbeidet i
perioden:
Profitt og kommers i barnevernet.
Bemanning i barnevernet.
Bedre rettigheter for barn i barnevernet.
Seksuell trakassering.
Likelønn.
Kulturliv i pandemikrise.
Den kulturelle grunnmuren, altså bibliotek, kulturskole, fritidsklubber, frivilligheten.
Arbeidsvilkår for kunstnere og kulturarbeidere.
Trygdeskandalen.
Arbeid med grunnlovsforslag, særlig forslag om å utvide folkestyret gjennom flere
folkeavstemninger og innføring av folkeforslag på Stortinget.
Freddy har også engasjert seg i internasjonale saker, særlig kurderne rettigheter. Han
har besøkt det pro-kurdiske partiet HDPs kongress i Tyrkia, stilt en rekke spørsmål
om kurdernes situasjon til regjeringen, og startet en vennegruppe for kurderne på
Stortinget.

2021
Som medlem i familie- og kulturkomiteen var Freddy talsperson for SV på en rekke
forskjellige områder, fra likestilling, familiepolitikk, barnevern, barnefattigdom, kultur,
medier, idrett og frivillighet, for å nevne noe. Kontroll- og konstitusjonskomiteen er
ikke en vanlig fagkomité som de andre stortingskomiteen, men organet som arbeidet
med stortingets kontrollfunksjon av regjeringen samt med grunnlovsspørsmål. Nå er
Freddy talsperson for saker om utdanning og forskning.
Alle innlegg Freddy har holdt i stortingssalen i 2021 kan du lese, se eller høre her.
Stortingsforslag fra Freddy
Representantene kan i opposisjon ta i bruk to, viktige verktøy for å bli synlig og for å
få fram saker og konfrontere regjeringa. Det er representantforslag (såkalt Dok8 forslag) og spørsmål til statsrådene. Det kan være både muntlige og skriftlige.
Representantforslagene fremmes gjerne sammen med noen andre SVrepresentanter, og noen ganger – om det er taktisk lurt – sammen med
representanter fra andre partier.
I året 2021 har Freddy fremmet, eller vært med på 28 representantforslag, i
kronologisk rekkefølge:

post@sv.no | sv.no

2

1. Lage en plan for trygg gjenåpning av kulturlivet når smittesituasjonen tillater
det.
2. Avlyse sentralt eksamener våren 2021.
3. Utarbeide en KVU for ny jernbane Oslo-Stockholm og utrede nye statlige
finansieringsmodeller for jernbaneutbygging.
4. Styrke og gjøre krisesentertilbud gratis.
5. Tydeliggjøre forbud mot seksuell trakassering i arbeidsmiljøloven.
6. Forbud mot gummigranulat.
7. Rettferdig nettleie.
8. Kamp mot rasisme.
9. Regulering av politiets maktbruk i oppdrag mot barn under barnevernets
omsorg.
10. Bedre vaksine mot HPV og kjønnsvorter.
11. Tiltak for å unngå en tapt generasjon for demokratiet, kulturen og idretten.
12. Innføre en fravikelig samboerlov.
13. Innføre langtidsplan for barn og unge
14. Rettferdig boligpolitikk.
15. Gratis SFO.
16. Fullføringsrett for elever som har hatt for mye fravær og digital skole grunnet
covid.
17. Gjennomføre en tannhelsereform for at alle kan smile bredt, ved å likestille
tannhelsetjenester med andre helsetjenester.
18. En sterkere og mer uavhengig kulturforvaltning.
19. Omsorg, ikke omsetning, i barnevernet.
20. Evakuere flere asylsøkere fra Hellas i 2021 og forsterke bistanden til Bosnia.
21. Offentlig utvalg for å utrede et nytt opptakssystem for høyere utdanning.
22. Mer praktisk og variert skoledag.
23. Rette opp i usosiale velferdskutt.
24. Arbeidsinkludering foran profitt og anbud i Navs tiltaksapparat.
25. Gjenopprettelse av kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende
og frilansere.
26. Profittfrie barnehager.
27. Midlertidig oppheve fraværsgrensa i videregående skole.
28. Lønnsmoderasjon for høytlønnede i staten.

Spørsmål til statsrådene fra Freddy:
Freddy har stilt 41 spørsmål til statsrådene i 2021. Spørsmålene er ofte på bakgrunn
av saker som spilles inn fra medlemmene i Østfold, samarbeidende organisasjoner,
og fadderlaget Vestfold og Telemark (fram til oktober 2021), samt flere spørsmål til
utenriksministeren om internasjonale saker. Alle spørsmålene fra 2021 finner du her.
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Dette er noen av sakene Freddy har stilt spørsmål om:
• Arbeidsforhold på Nasjonalt Innreisesenter i Rygge
• Høgskolen på Nesna
• Oppløsningen av Viken
• Opphold i Norge, på bakgrunn av en konkret familie i Moss.
• Vernestatus for Fjella-området i Indre Østfold
• Bemanningssituasjonen for jordmødre på Sykehuset i Østfold
• Fordømmelse av Tyrkias angrep mot kurderne i Sør-Kurdistan.
• Stillehavsøsters og forurensning Jeløya, Moss
• Om Norge tar initiativer i sikkerhetsrådet for menneskerettighetene til det
saharawiske folket (Vest-Sahara).
• Handlingsplan vold i nære relasjoner
• Skytebanen i Fjell, Våler.
• Reduksjon i husleia for Månefestivalen og Gamlebyen Kulturhus i Fredrikstad.
• Om støtten til Studium Actoris i Fredrikstad.
• Om Tyrkias forbud mot det pro-kurdiske partiet HDP.
Arbeidet i komité forrige periode
På familieområdet har prioriterte saker i 2021 vært:
Trygg oppvekst for alle barn, særlig bemanning, profitt og medvirkning i barnevernet.
Feministisk frihet, overgrep og trakassering og frigjøring fra negativ sosial kontroll.
Likestilling i familie og arbeidsliv, særlig likelønn, likestilt familiepolitikk og bedre tid og
råd for vanlige familier.
Antirasisme og kamp mot diskriminering, inkludert skeives frihet.
Forbrukerpolitikk for mer sirkulær økonomi.
Grunnet koronapandemien og nedstengningen har Freddy særlig jobbet med tilbudet
for sårbare barn, vold i nære relasjoner og likestillingskonsekvensene av krisa,
gjennom møter, forslag til krisepakkene som har blitt behandlet i Stortinget.
På kulturområdet har prioriterte saker i 2021 vært:
Rikt og variert kulturliv for de mange, inkludert den kulturelle grunnmuren (kulturskole,
bilbiotek, fritidsklubber), mangfoldig og feministisk kulturpolitikk og nei til privatisering
av kulturpolitikken.
Ytringsfrihet og mediemangfold.
Arbeidsvilkår for trygghet og selvstendighet for kunstnere og kulturarbeidere.
Koronapandemiens økonomiske konsekvenser har vært kanskje størst i kulturlivet, i
tillegg til uteliv og reiseliv. Derfor har det aller meste av det kulturpolitiske arbeidet i
2021 vært krisehjelp til kunstnerne, bedriftene og institusjonene i kultursektoren,
frivilligheten og mediesektoren, gjennom møter, forslag til krisepakkene som
Stortinget har behandlet og medieutspill
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I kontrollkomiteen preget følgende saker særlig arbeidet det første halvåret i 2021:
Riksrevisjonens rapport om Alexander L. Kielland-ulykken, utnevningen av Frank
Bakke-Jensen til fiskeridirektør, årsmeldingene for 2020 fra Sivilombudet og
Sivilombudets forebyggende enhet, åpningen av Barentshavet Sørøst for
petroleumsvirksomhet, flere saker om åpenhet, innsyn og regjeringens forhold til
Stortinget og en ny runde i trygdeskandalen.
Arbeidet i ny komité for inneværende periode
Fra oktober 2021, med den nye stortingsperioden, fikk Freddy utdannings- og
forskningskomiteen som ny komité. I de tre månedene som gjenstod av 2021 jobbet
Freddy og utdanningsfraksjonen særlig med dette:
Koronakrisas konsekvenser for elever og ansatte i skolen. Freddy har gjennom flere
utspill tatt til orde for krisemidler til bedre bemanning og tettere oppfølging i skolen,
noe som også er tatt opp i forhandlinger med regjeringspartiene. I tillegg har Freddy
fremmet forslag og tatt til orde for midlertidig oppheving av fraværsgrensa som følge
av krisa, noe vi fikk gjennomslag for, og vi har deltatt i debatten om rødt nivå på
videregående opplæring.
Koronakrisas konsekvenser for studentene. Blant gruppene som blir hardt økonomisk,
psykisk og sosialt rammet av nedstenging er studentene, som for eksempel ikke får
dagpenger når de mister sine deltidsjobber. Derfor har Freddy i utspill og i
forhandlinger tatt til orde for inntektssikring og penger til psykososiale tiltak for
studentene.
En av de prioriterte sakene i utdanningsfraksjonen på Stortinget er å stanse profitt og
kommers i barnehagene våre. Freddy har derfor gjort flere utspill og deltatt i flere
debatter om dette, og SV fikk gjennomslag for flere viktige tiltak mot profitt i
barnehagene i forhandlingene om statsbudsjett for 2022.
Behandlingen av og forhandlingene om statsbudsjettet for 2022 har vært den største
oppgaven det siste halvåret av 2021. Først har stortingsgruppa brukt mye tid på å
lage SVs alternative statsbudsjett, som er vårt helhetlige forslag og våre egne
prioriteringer. Deretter har vi forhandlet med Ap og Sp for å danne flertall for et
statsbudsjett. I forbindelse med budsjettforhandlingene var Freddy ute med en rekke
krav. Som bedre studentvelferd, økt stipend på videregående og mer penger til grønn
forskning. De to største seirene SV fikk forhandlet inn på Freddys område er viktige
tiltak mot profitt i barnehagene, og gratis SFO for alle førsteklassinger. I tillegg fikk vi
gjennomslag for mer midler til grønn forskning, tiltak for bygging av flere
studentboliger og økt borteboerstipend for elever på videregående blant annet. Men
mye gjenstår i forhandlingene som kommer.
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Arbeidet med Østfoldsaker
Freddy har jobbet med en rekke store og små Østfoldsaker. I 2021 var det også
stortingsvalg, som gjorde at det var ekstra mye utadrettet arbeid i og for fylket. Her er
et utvalg saker:
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utbygging av dobbeltspor på jernbanen gjennom Østfold. Flere utspill i
valgkampen, og flere forslaget fremmet i behandlingen av nasjonal
transportplan.
Gjenåpning av persontrafikk og godstransport mellom Sarpsborg og Indre
Østfold. Utspill, og forslaget fremmet i Stortinget i behandlingen av nasjonal
transportplan. Forslaget fikk flertall, noe vi ble veldig glade for i Østfold.
Skytebanen i Fjell, Våler. Vært på befaring på anlegget i Fjell sammen med
Våler SV og representant for naboene. Stilt spørsmål til statsråden og gjort
utspill.
Vern av fjella-området. Har hatt to besøk og utspill i fjella-området sammen
med Indre Østfold SV, og stilt spørsmål til statsråden om mulig vern av
området.
Utspill og spørsmål om bedre jordmordbemmaning på Sykehuset i Østfold.
Besøk Sykehuset i Kalnes og utspill om heltid på sykehuset.
Besøk, utspill og spørsmål om situasjonen for Månefestivalen og Gamlebyen
kulturhus i Fredrikstad.
Spørsmål og utspill om en utslippssak i Fredrikstad, Borge deponi.
Utspill og forslag i behandlingen av nasjonal transportplan om mudring av Borg
havn i Fredrikstad.
Besøk på Jeløya i Moss, spørsmål og utspill om tiltak mot spredning av
stillehavsøsters og mot forurensning.
Møter med og arbeid for Opera Østfold og Verdensbroen i Halden og Studium
Actoris i Fredrikstad.
Flere utspill om oppløsning av Viken, blant annet sammen med Audun
Lysbakken på besøk i Fredrikstad.
Besøk til aktører i Sarpsborg som jobber for batterifabrikk til Østfold, sammen
med Audun Lysbakken.
Besøk til Furutun sykehjem i Indre Østfold, utspill om heltid og bemanning,
med Audun Lysbakken.
Utspill, møter og arbeid for bedre kommuneøkonomi til alle
Østfoldkommunene.

Organisasjonsbygging
Koronanedstengninger og stortingsvalgkampen preget organisasjonsarbeidet i 2021.
Det ble gjennomført mange aktiviteter og besøk i fylket i forbindelse med valgkampen,
mange av aktivitetene ble gjort digitalt eller halv-digitalt. Freddy har vært på besøk
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minst en gang i alle lokallag iløpet av 2021, og vært på digitale møter med lagene i
tillegg. De fleste lagene har Freddy besøkt 3-4 ganger iløpet av året.
Iløpet av valgkampen fikk SV 99 nye medlemmer i Østfold og alle lag gjennomførte
aktiviteter. På tross av et vanskelig utgangspunkt med pandemien står
organisasjonen i fylket sterkere etter gjennomført valgkamp.
Etter valgkampen var ferdig gjennomført og evaluert, gjorde valgkamputvalget i
Østfold vedtak om å gjenopprette en Østfoldorganisering, et fast møtepunkt mellom
lokallag i Østfold og folkevalgte og tillitsvalgte fra Østfold, frem til Østfold SV blir
gjenopprettet med oppløsning av Viken fylkeskommune.
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