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SV er et parti for virkelig folkestyre. Vi mener at kun gjennom å sikre alle en mulighet 

til å delta og påvirke kan vi bygge et fritt og rettferdig samfunn. For å oppnå dette er vi 

nødt til å redusere avstanden mellom innbyggerne og beslutningstakerne gjennom åpne 

og inkluderende prosesser, sosial utjevning og informasjonsveksling.  

 

 Miljøpolitikk med vekt på vern av matjorda  

 Utdanningspolitikk med vekt på å minske frafallet i videregående skole 

 Samferdselspolitikk med styrking av jernbane, buss, gang- og sykkelvei 

 

SV vil ikke vente på at klimaproblemene skal bli større. Vi vil arbeide for 

lavutslippskommuner og fylkeskommuner nå!  

 

SVs representanter i kommunestyrer og fylkesting vil alltid prioritere kunnskapsbaserte 

miljøløsninger. Vi vil prioritere ”føre var”-prinsippet der nok kunnskap ikke er 

tilgjengelig. 

I saker hvor det kan gjøres uopprettelig skade på natur og miljø vil våre representanter 

aldri la økonomiske begrunnelser rettferdiggjøre slik skade.  

 

Buskerud fylkeskommune er tillagt en oppgave som vannregionmyndighet. Dette 

innebærer et ansvar for at EUs vanndirektiv blir fulgt opp, ved at våre vassdrag holder 

høy vannkvalitet. SV vil stå som en garantist for at disse målsetningene blir realisert.  

 

Det er viktig at alle kommuner har miljøvernfaglig kompetanse i administrasjonen. 

Derfor ønsker SV at alle kommuner som et minstekrav har ansatt egen miljøvernleder 

med naturfaglig bakgrunn. Ikke minst for å gjennomføre integrering av konvensjonene 

om biologisk mangfold og klima, er en slik kompetanse på lokalplan av stor betydning.  

 

Det er ikke utbyggingsinteressenes krav til avkastning som skal styre arealpolitikken.   

 

I stedet for å bygge ned verdifulle naturområder må vi velge å ta vare på flora og fauna, 

både for artenes egenverdi og nytteverdi, og for å øke gleden for de menneskene som 

bruker naturen til friluftsliv og rekreasjon.  

  

Et sterkt SV er en forutsetning for at velgernes miljøengasjement omsettes i offensive 

tiltak i fylket og kommunene.   

  

 

 ta vare på naturmangfoldet med særlig vekt på barskogvern 

 ha levedyktige bestander av store rovdyr i Buskerud  

 ta vare på opprinnelig natur og kulturlandskap 
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 redusere utslipp av klimagasser ved aktivt å ta i bruk samarbeidsprosjektet 

Buskerudbyen som et viktig verktøy 

 bruke en større del av investeringsmidlene til vei på utslippsfrie 

kollektivløsninger 

 redusere avfallsmengden og sørge for økt resirkulering 

 stoppe utslipp av nye miljøgifter og sørge for opprydding   

 stimulere kommuner til å gjennomføre tiltak for å bli en lavutslippskommune  

 prioritere gang og sykkelveier slik at det blir trygt å gå og sykle  

 at fylkeskommunen i planarbeidet legger føringer for at varme fra grunn og 

vann der det er mulig kan benyttes som varmekilde for nye 

utbyggingsprosjekter  

 beholde grønne lunger i sentrale strøk som friområder   

 håndheve en restriktiv utbyggingspolitikk i strandsonen også ved elver og 

ferskvann  

 begrense utbygging av hyttegrender og veier i fjellområdene  

 sørge for at kjøpesenter ikke bygges ut utenfor tettbygde områder og 

kollektivknutepunkt 

 praktisere et aktivt og strengt vern av dyrka og dyrkbar mark 

 

 

Utdanning er nøkkelen til et godt samfunn. Derfor er det en hovedprioritet for Buskerud 

SV å satse på kunnskap, fra grunnutdanning til forskning og fra barnehagen til etter- og 

videreutdanning gjennom et langt yrkesliv.  

 

For den enkelte gir kunnskap muligheter og frihet, og er en kilde til økt innsikt, 

forståelse og dannelse. For samfunnet er utdanning et verktøy for verdiskapning, 

maktutjevning, inkludering og et levende folkestyre.  

 

Alle har rett til videregående opplæring. Videregående opplæring er viktig både for den 

enkelte elev, enten hun skal søke arbeid eller opptak til videre studier, og viktig for 

næringslivet som trenger faglært arbeidskraft. For Buskerud SV er det et mål at flere 

gjennomfører videregående opplæring. 

 

Frafallet i den videregående opplæringen er spesielt bekymringsfullt innen yrkesfag. SV 

mener integreringen mellom teori og yrkespraksis må bli bedre. Her vil SV særlig legge 

til rette for større mulighet for kontakt med praktisk yrkesliv / næringsliv i løpet av 

utdanningen, styrke praksisplassordningen og øke antall lærlingeplasser.  

 

SV vil bidra til å gi fagskolen en finansiering som muliggjør vekst og utvikling. SV 

mener generelt at utdanning på alle nivå i tett kombinasjon med næringslivet vil gi gode 

resultater for mange. Innenfor høyere utdanning bør det derfor videreutvikles forsøk 

med å kombinere læring i bedrift og studiested. Det gjelder opptak til enkelte studier på 

grunnlag av fagbrev, masterstudier med integrert bedriftspraksis, og doktorgrad der 

oppgaven skrives i bedrift. 
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 avvikle ordningen med fritt skolevalg, det skal være bosted som er det viktigste 

kriteriet 

 sørge for at elever på vg2 ikke må søke på vg3 på den skolen de allerede går 

 stanse opprettelsen av flere privatskoler i Buskerud. 

 jobbe for at fellesfag og linjefag på yrkesfaglige linjer blir mer praktiske og 

yrkesrettede, og gjøre det mulig å veksle mellom skole og praksis gjennom hele 

opplæringen 

 lovfeste retten til lærlingplass  

 opprette flere lærlingeplasser i offentlige virksomheter 

 styrke opplæringskontorene og rådgivningstjenesten  

 øke utstyrsstipendet slik at det er tilpasset de faktiske utgiftene elevene har 

 øke tilskuddene til bedrifter og virksomheter som tar inn ungdommer på 

praksisopplæring  

 jobbe for at skolene setter inn kvalifisert vikar ved lærers fravær 

 prioritere oppgradering av inneklima og arbeidsmiljø på fylkets skolebygg 

 hjelpe fagskolene å videreutvikle seg som en naturlig del av utdanningssystemet 

 utvikle samordningen mellom fylkeskommunen, voksenopplæringen og 

studieforbundene  

 videreføre arbeidsinstituttene og utvide med en avdeling i Hallingdal  

 opprettholde og videreutvikle Ringerike folkehøgskole  

 jobbe for at Høgskolen i Buskerud og Vestfold skal fortsette å være høyskole og ha 

avdelinger på Kongsberg, Hønefoss og Drammen i Buskerud 

 øke antall studieplasser i Buskerud  

 bygge flere studentboliger 

 

Effektive kollektivløsninger er nødvendig for å sikre framkommelighet, rein luft og for å 

møte boligkrisen. All trafikkvekst i byområdene skal tas unna med tog, buss, sykkel og 

gange. SV vil at kollektivtrafikken blir raskere, mer pålitelig og får flere avganger. Byer 

og tettsteder må planlegges og utvikles slik at det blir lettere å klare seg uten bil i 

hverdagen.  

 

Et hovedmål for SV er å fremme økt kollektivtransport og få en større andel av 

godstransport fra veg og over på bane og båt. Trafikksikkerheten må bedres ved at alle 

fylkesveier får gule midtstriper. Det må i tillegg tilrettelegges slik at flere velger sykkel 

som transportmiddel.  

 

SV vil jobbe for at det er et billettsamarbeid mellom kollektivtrafikken på tvers av 

regioner og transportformer. Målet er et felles billettsystem for hele østlandsområdet 

med både buss og bane integrert. SV vil arbeide for å etablere elektroniske 

billettsystemer som skal gjøre det mulig å skreddersy løsninger ut i fra den enkeltes 

behov.  
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Prosjektet Buskerudbyen videreføres med aksen Kongsberg – Drammen --Lier som en 

bo- og arbeidsregion. SV er åpen for bompengefinansiering av enkeltprosjekter, hvor 

deler av midlene skal kunne benyttes til kollektivtransport og miljøtiltak, som for eks. 

gang- og sykkelveger, pendlerparkeringsplasser og lavere billettpriser. 

 

På alle jernbanestasjoner skal det bygges tilstrekkelig antall pendlerparkeringsplasser, 

sikre sykkelparkeringsplasser og tilrettelegge for korresponderende bussruter. 

 

 realisere Ringeriksbanen  

 bygge dobbeltspor på strekningen Drammen-Kongsberg som en del av 

Bergensbanens forkortelse 

 gjenåpne Steinberg og Skollenborg stasjon  

 jobbe for at det igjen blir lokal persontrafikk på Randsfjordbanen 

 sørge for at kollektivtrafikken i størst mulig grad også er tilgjengelig for personer 

med fysiske funksjonshemninger 

 bygge bybane fra Spikkestad via Lier til Drammen og Nedre Eiker.   

 styrke hurtigbåttilbudet Slemmestad – Oslo  

 utvikle Drammen havn til et effektivt logistikk-knutepunkt for regionen, innenfor 

rammene av vedtatte kommuneplaner 

 legge til rette for buss og bane, med egne gjennomgående kollektivtraseer, 

pendlerparkeringer - sikker sykkelparkering   

 utvikle ordninger for bestillingsbuss i samarbeid med buss og taxinæringen i 

områder det ikke ligger til rette for ordinær bussdrift 

 utvide Brakar 20/25 til også å gjelde heltidsstudenter over 25 år 

 innføre «trygt hjem for en femtilapp» for ungdom mellom 15 og 23 år i Buskerud  

 foreta kartlegging og sikring av rasutsatte strekninger langs veinettet 

 legge til grunn nullvisjonen i all veiplanlegging og – utbedring 

 sørge for at samtlige skolebarn som har riksvei som skolevei skal ha gang- og 

sykkelveg de siste fire kilometerne fram til skolen 

 ha rimeligere priser i kollektivtrafikken. 

 

 

Buskerud SVs mål er at kvinner og menn skal kunne leve som likestilte og likeverdige 

innbyggere i Buskerud. Vi vil synliggjøre kjønnsforskjeller som har betydning for hvilke 

muligheter kvinner og menn har. SV vil arbeide for at kjønnskvotering i alle offentlige 

råd og utvalg ivaretas.  

 

Kvinner diskrimineres på grunnlag av kjønn, både politisk, sosialt, kulturelt og 

økonomisk. Kvinner har mindre makt enn menn, eier mindre, tjener mindre og 

lønnsforskjellene øker. SV er et feministisk parti og kampen for kvinnefrigjøring er også 

kampen for rettferdighet.  
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 benytte kvotering som virkemiddel, for eksempel ved inntak til utdanning hvor 

det ene kjønnet er kraftig underrepresentert 

 styrke minoritetskvinners posisjon i samfunnet og tilrettelegge 

integreringsarbeid med opplysning og informasjon  

 prioritere tiltak som kan forebygge seksuelle overgrep  

 bedre trygghetsalarmtjenesten for voldsutsatte og øke støtten til behandling av 

voldsutøverer 

 sikre at viktige tiltak som ivaretar kvinner og menn som utsettes for voldelige 

handlinger, slik som krisesentrene, finansieres tilstrekkelig.  

Buskerud SV mener det skal være et sterkt offentlig eierskap til kraftressursene i fylket 

vårt. Produksjon og distribusjon av energi skal i størst mulig grad styres politisk og være 

offentlig eid. Verdiene som skapes gjennom kraftproduksjonen skal tilfalle lokalmiljøene 

og Buskeruds innbyggere. Hjemfallsinstituttet er det beste redskapet for å sikre denne 

evigvarende ressursen.  

 

 gjennomføre ENØK-tiltak og bytte til klimavennlig oppvarming i alle 

fylkeskommunale bygg 

 støtte utbygging av småkraftverk i vassdrag der miljøkonsekvensene er utredet 

og ligger på et akseptabelt nivå   

 støtte alle tiltak som øker bruk av fornybar energi og effektive energibærere i 

transportsektoren  

 redusere forbruket av energi og at arbeidet for en overgang til fornybare og 

utslippsfrie energikilder intensiveres  

 sørge for at energiselskaper som for eksempel Vardar AS forblir i offentlig 

eierskap og at kravet til profitt ikke går foran miljøhensyn 

 

Et trygt helsetilbud i hele landet innebærer at vi må desentralisere det vi kan, og 

sentralisere det vi må. 

 

Forebygging av helseproblemer blir ofte nedprioritert til tross for at alle undersøkelser 

viser at forebygging lønner seg. Forebygging må styrkes innen helsevesenet, men også i 

barnevern og de sosialfaglige tjenestene. 

 

Forebyggende helsetiltak og å legge til rette for positive helsevalg er avgjørende for å 

bedre folkehelsen. Dette vil bidra til mindre psykiske lidelser, mindre sykdom, færre 

ulykker, sprekere alderdom og høyere livskvalitet. Å styrke folkehelsen handler om å 

skape gode oppvekstsvilkår, arbeid til alle og et inkluderende samfunn. Et godt og reint 

nærmiljø med allsidige muligheter for friluftsliv, idrett og trygge leikeplasser for barn 

må være en allmenn rettighet.  
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Alle skal ha rett til et sunt arbeidsmiljø, også elever og studenter.  

Et inkluderende samfunn vil bedre de sosiale vilkårene også for minoritetsgruppene og 

være et viktig bidrag for å styrke folkehelsen.  

 

Folkehelseutfordringen er ekstra stor blant barn og unge og hos mange mennesker med 

minoritetsbakgrunn. Lav aktivitet blant ungdom og høyere forekomst av diabetes i flere 

minoritetsgrupper er eksempler på dette. Disse gruppene må prioriteres i 

folkehelsearbeidet. 

 

SV vil at forebygging og behandling av psykiske lidelser skal gis høyere prioritet. Vi vil 

arbeide for bedre og mer tilgjengelig behandling, styrke pasientenes stilling og arbeide 

mot utestenging og stigmatisering av mennesker med psykiske lidelser. 

 

 styrke det forebyggende og opplysende helsearbeidet i videregående skoler  

 likestille psykisk helse med fysisk helse og styrke og utvikle lavterskeltilbudene i 

fylket  

 vektlegge sunn mat og drikke i kantinene til fylkets videregående skoler  

 styrke skolehelsetjenesten og at innsatsen mot mobbing og sosial isolasjon 

 ha gratis kondomer, informasjon om prevensjon og veiledning om seksuell helse, 

graviditet og grensesetting lett tilgjengelig. 

 øke innsatsen til folkehelsearbeid rettet mot minoritetsgrupper 

 styrke etter- og videreutdanning av helsepersonell  

 sidestille tannhelse med øvrig helsetjeneste  

 styrke det offentlige informasjonsarbeidet om ernæring og kosthold og gevinster 

av fysisk aktivitet  

 sikre idretten gode rammevilkår og jobbe for at fysisk aktivitet i skole og 

arbeidsliv gis større plass 

 opprettholde eksisterende fødetilbud i fylket, og styrke lokalsykehusene 

 samlokalisere psykiatri og somatikk på det nye sykehuset i Drammen  

 

Et mangfoldig kulturliv gjør samfunnet rikere og gir enkeltmennesket bedre mulighet til 

å utvikle sine egne skapende evner. Et hovedmål med kulturpolitikken må være å sikre 

alle tilgang til et mangfoldig kulturtilbud gjennom fysisk tilgjengelighet og rimelige 

priser. Det skal ikke være størrelsen på lommeboka om avgjør om du skal kunne yte 

eller nyte god kunst og kultur.  

 

Kunsten har en egenverdi og er også et spennende felt for verdiskaping og miljøvennlige 

arbeidsplasser. Kulturpolitikken må gjenspeile at Norge er et flerkulturelt samfunn. SV 

vil bidra til at det skapes flere møteplasser mellom majoritets- og minoritetskulturer, 

samt øke støtten til aktører på det flerkulturelle feltet.  

 

Det er viktig å styrke og å spre kunnskapen om kulturminner som en samfunnsressurs. 

Et styrket kulturminnevern er et godt utgangspunkt for å sikre kulturminnene og 

forbedre bruken av kulturarven som grunnlag for regional utvikling og verdiskapning.  
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SV ønsker å legge forholdene til rette for et bredt tilbud med rom for alle innen idrett og 

friluftsliv. Friluftsliv er en kilde til livskvalitet, rekreasjon og bedret folkehelse. Gode 

friluftsopplevelser øker forståelsen av at vi må verne om naturen, og er en viktig ressurs 

for næringslivet i mange kommuner. SV vil at alle skal ha tilgang til et aktivt friluftsliv 

og vil hegne om allemannsretten.  

 

 støtte det frivillige, amatørbaserte kulturarbeidet i lokalmiljøene  

 styrke det regionale musikklivet  

 sørge for at folkebibliotekene fortsatt skal være moderne møtesteder hvor alle 

kan få gratis tilgang til bøker, aviser, informasjonsteknologi og nye medier 

 styrke støtten og oppmerksomheten til flerkulturelle tiltak  

 utvide museenes muligheter til å fungere som arenaer for kulturopplevelser, 

kunnskapsformidling og nyorientering  

 øke støtten til kulturtiltak for barn og unge, blant annet gjennom styrking av den 

kulturelle skolesekken  

 åpne videregående skoler og arbeidsinstituttene for kultur- og fritidstiltak 

utenom skoletid 

 videreutvikle helsefremmende tiltak i skolen, hvor idrettslag, 

friluftsorganisasjoner, kommunen og skolen sammen tar ansvar for et bredt 

spekter av fysiske aktivitetstilbud  

 gjeninnføre kulturkortordningen for barn og unge 

 øke støtte- og stipendordninger for kunstnere og aktive kulturarbeidere, slik at 

flere kan leve av innsatsen på dette feltet 

 sørge for at flere kulturtilbud får universell utforming 

 sette av minst 10 % av spillemidlene i Buskerud til nærmiljøanlegg    

 

Vårt mål er et flerkulturelt samfunn uten diskriminering og med rom for ulikhet, 

kjennetegnet av samhold, tilhørighet og fellesskap. Det samfunnet SV jobber for skal 

bygges på felles og ufravikelige verdier som demokrati, likestilling, antirasisme, 

menneskerettigheter, ytringsfrihet og rettferdig fordeling. Disse grunnleggende 

fellesverdiene må etterleves, uavhengig av hvem som utfordrer dem. Det er feilslått å la 

religiøse eller kulturelle begrunnelser få fortrinn for våre felles verdier. 

 

Buskerud SV vil motvirke et klassedelt samfunn langs etniske skillelinjer og vil arbeide 

aktivt for å utvikle et inkluderende samfunn. I denne sammenhengen er arbeid, 

likestilling og deltakelse viktige satsningsområder både i fylkeskommunen og i den 

enkelte kommune. Inkludering er en forutsetning for a ̊ å utløse de ressursene 

mennesker besitter, til beste for hele samfunnet. En forutsetning for en vellykket 

integrasjon i et flerkulturelt samfunn er gjensidig tillit og respekt for hverandre, og en 

erkjennelse av at integrasjon ikke betyr det samme som assimilasjon. Buskerud SV vil 

støtte de krefter som ønsker å bryte med undertrykkende strukturer. 

 

Diskriminering av jobbsøkere med etnisk bakgrunn skal ikke forekomme. Alle skal ha 

like muligheter på arbeidsmarkedet. Buskerud SV vil jobbe for at fylkeskommunen 

innfører anonyme jobbsøknader.  
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 bekjempe diskriminering og rasisme i enhver form  

 innføre anonyme jobbsøknader i fylkeskommunen 

 øke innvandrerkvinners yrkesdeltakelse. 

 styrke norskopplæringen, godkjenningsordningene for medbrakt kompetanse og 

det oppsøkende arbeidet rettet mot kvinner med innvandrerbakgrunn 

 øke innsatsen for å rekruttere ungdom med flerkulturell bakgrunn til yrker som 

krever flerkulturell kompetanse  

 styrke informasjonsarbeidet om viktigheten av å delta i frivillig arbeid og 

organisasjoner  

 jobbe for at det rekrutteres flere personer med minoritetsbakgrunn til politiske 

verv 

 

Norge har klima og natur som skjermer mot sykdommer og skadedyr på planter og 

husdyr.  Vi kan derved produsere ren mat ved lite bruk av plantevernmidler og 

medisiner.  

 

Landbruket i Buskerud bidrar vesentlig til sysselsetting og derved bosetting. SV mener 

at hel- og deltidsbrukere er like viktige for å sikre en trygg matproduksjon, bevaring av 

kulturlandskapet og sysselsettinga. 

 

SV vil at vi skal ha et landbruk basert på en variert bruksstruktur for å sikre trygg mat, 

god dyrevelferd og et variert og åpent kulturlandskap. Dyrket mark er en 

knapphetsressurs. Det må skapes økt fokus på jordvern. 

 

Skogen representerer store verdier i Buskerud. Det er en viktig økonomisk ressurs for 

den enkelte skogeier, for lokalsamfunnene og for treforedlingsindustrien. SV vil at 

avvirkning skal skje etter norsk miljøstandard for levende skog (PEFC-standarden). 

 

Tre kan benyttes i byggevirksomheten i langt større grad enn i dag. Dette er god 

klimapolitikk, og SV vil støtte en slik utvikling. 

 

 praktisere jordvernet strengt  

 sørge for at det lokale ressursgrunnlaget i jord, skog og utmark utnyttes best 

mulig ut fra hensynet til miljø, økologi og langsiktig ressursforvaltning 

 sikre sysselsettinga i landbruket. 

  øke produksjon og omsetning av økologiske varer  

 sikre et fortsatt levende landbruk i Buskerud, gjennom blant annet å 

tilrettelegge for alternativ produksjon og gi støtte til kortreist mat og 

Slowfood- prosjekter. 

 ivareta kulturlandskap og landbrukstradisjoner  
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 videreutvikle skogbruket som næring og sørge for at avvirkning skjer på en 

måte som ivaretar hensynet til biologisk mangfold 

 jobbe for at trevirke tas i bruk i bygg og anlegg i større grad enn i dag 

 styrke den offentlige veiledningstjenesten  

 

 

SV vil legge til rette for en langsiktig, bærekraftig og rettferdig nærings- og 

arbeidslivsutvikling. Buskerud skal være et godt fylke å drive næringsvirksomhet i. Vi 

vil fremme et inkluderende arbeidsliv i fylkeskommunen, i øvrig offentlig virksomhet og 

i næringslivet generelt. 

 

Fylkeskommunen skal bidra til å utvikle et innovativt, dynamisk og kunnskapsbasert 

næringsliv innenfor de områder hvor vi har fortrinn.  Vi går inn for et forpliktende 

samarbeid mellom offentlige og private aktører med sikte på å få større 

påvirkningskraft, handlingsrom og samordning av ressursene. 

 

Turisme og reiseliv er en viktig næring ikke minst i fjellområdene. Vi vil bidra til at den 

styrkes, og vi vil at det satses på Buskerud som reisemål gjennom profilering og 

merkevarebygging og infrastruktur.  Reiselivsstrategien i fylket skal bygge på nærhet til 

natur og kultur.  

 

Kongsbergindustrien har stor betydning for Buskerud og landet som helhet. De er 

verdensledende innen undervannsteknologi, og har en strategi for næringsutvikling 

innen fornybar energi. SV vil fortsette å støtte utvikling av fornybar energi gjennom 

dypboring, og elektrifisering av veitransporten. 

SV vil beholde et statlig eierskap.  

 

Regionen Buskerud har lang erfaring i å produsere fornybar energi. Fylkets 

kraftressurser er en garantist for fremtidig bærekraftig energiforsyning og i tillegg har 

Buskerud gode forutsetninger for utvikling av bioenergi 

 

Virket fra våre skoger blir i dag eksportert. Viken Skog har sammen med partnere 

etablert Treklyngen, lokalisert til Follums arealer.  Formålet er å utvikle ny 

foredlingsindustri basert på tre som råvare. Det er nylig inngått avtale med Avinor om 

utvikling av bioetanol som drivstoff for fly. SV vil støtte opp om dette og andre initiativ 

for å lage nye produkter basert på råvaren tre. 

 

 

 sørge for at forskning og utvikling av alternative miljøvennlige energiformer 

fortsetter 

 utvikle grønt næringsliv   

 styrke Buskeruds posisjon som reiselivsdestinasjon  

 styrke regional utvikling gjennom økte midler til kommuneregionene 

 tilrettelegge for gründervirksomhet og entreprenørskap  
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 bedre samarbeidet med Innovasjon Norge og SIVA (StatensIndustriVekstAnlegg)  

 

 

En internasjonal kontaktflate er viktig for å hente impulser utenfra. Dette gjelder både 

innenfor kultur, utdanning og næringsutvikling.  For elevene i de videregående skolene 

gir et internasjonalt perspektiv økt modning og økt innsikt språklig, faglig og kulturelt.  

 

 jobbe for at kulturelt samarbeid, studieopphold, næringsutvikling og demokratisk 

samhandling skal være viktige faktorer i det internasjonale arbeidet 

 styrke det internasjonale solidaritetsarbeidet gjennom flere vennskapskommuner 

og vennskapsskoler 

 videreutvikle samarbeidet med Pärnu region i Estland. Dette har bidratt til å 

styrke den demokratiske utviklingen i landet, samtidig som det har bidratt til 

næringsutvikling og arbeidsplasser både i Pärnu, i Buskerud og i Norge.  

 etablere vennskapsforbindelse med en kommune eller region i de palestinske 

områdene   

 at regionen Buskerud skal være med i regionale samarbeidsorganisasjoner i 

Norden og i Europa forøvrig. Vi skal fortløpende ha en kritisk gjennomgang av de 

internasjonale organisasjoner fylkeskommunen er medlem av.  

 gjennomføre elevutveksling mellom skoler i samarbeidende regioner 

 øremerke midler til internasjonalisering ved de videregående skolene 

 

SV vil arbeide for at Buskerud fylkeskommune er en god arbeidsgiver gjennom å kreve 

at ingen ansatte i fylkeskommunen eller deres underleverandører blir utsatt for sosial 

dumping, midlertidige arbeidskontrakter, eller at man blir støtt ut av arbeidslivet som 

følge av organisasjons- eller tjenesteendringer. 

 

SV vil også arbeide for å sikre at fylkeskommunale tjenester og oppgaver ikke blir 

konkurranseutsatt, eller at tjenester eller kompetanse kjøpes eksternt når 

fylkeskommunen besitter tjenesten eller kompetansen i organisasjonen. 

 

SV vil arbeide for at fylkeskommunen hever lærerstatusen slik at dette på sikt kan sikre 

god og stabil rekruttering av lærere til de videregående skolene.  

 

 øke rekrutteringen av kompetente lærere 

 sørge for at alle ansatte får tilbud om etterutdanning og kompetansebygging. 

 tilrettelegge for arbeidstakere med ulike fysiske forutsetninger 

 etablere etiske retningslinjer for alle anbud i fylkeskommunen 
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 sørge for at alt arbeid som utføres i fylkeskommunale virksomheter og hos 

leverandører skjer i henhold til norske lønns- og arbeidsvilkår 

 ha som hovedprinsipp i fylkeskommunen at det skal være faste ansatte. Innleie 

og konkurranseutsetting skal begrenses 

 avskaffe ufrivillig deltid i fylkeskommunen 

 at fylkeskommunen skal bidra til å optimalisere ansattes yrkesdeltakelse og 

potensial i ulike faser av arbeidslivet, gjennom smidighet og tilpassede løsninger i 

arbeidssituasjonen 

 at fylkeskommunen som arbeidsgiver skal samarbeide nært med fagforeninger og 

elevorganisasjoner i skolen 

 sørge for at lønn i hovedsak skal framforhandles sentralt og knyttes til funksjon, 

ansiennitet og kompetanse.  

 

 


