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1. Innledning

Hordaland SV sin målsetning er et sosialistisk demokrati bygd på rettferdighet, folkestyre og 

solidaritet. Vi vil ha et samfunn som sikrer fellesskap og trygghet for alle, hindrer undertrykking og 

ufrihet, og sørger for at jordens ressurser blir brukt på forsvarlig vis. Dette forutsetter demokratisk 

kontroll med kapitalen, internasjonal solidaritet og lokalt selvstyre.

Kommune- og fylkestingsvalget 2015 vil denne gangen handle om demokrati. Hvordan skal din 

kommune styres, hvordan blir ditt fylke styrt? Hvem skal i nær framtid bestemme skoletilbudet, 

helsetjenester, kollektivtransport og vegvalg? Står Hordaland fremfor en halvering av tallet på 

kommuner, og øker dette presset for privatisering og byråkratisering? Politikk handler om å velge 

side. I alle viktige saker er det interessemotsetninger i samfunnet. Disse motsetningene baserer seg 

på de grunnleggende konfliktene i det kapitalistiske samfunnet. Politikk handler derfor om å ta 

stilling i disse konfliktene. Den svarte økonomien i Norge er beregnet til over 420 milliarder kroner 

årlig. Bare for Bergen er tallet på ufattelige 20 milliarder kroner. Hadde disse pengene tilfalt 

fellesskapet, kunne den svarte økonomien i Bergen alene finansiere gratis tannbehandling for alle i 

Norge. 

SV går til valg for demokratiet. Vi mener at tjenestetilbudet til alle innbyggere sikres best gjennom 

demokratiske prosesser. Det er de folkevalgte, ikke spekulantene, de multinasjonale selskapene eller

de usynlige byråkratene som skal avgjøre folks hverdag. Det skal valgte kommune- og 

fylkestingsrepresentanter gjøre – og er du misfornøyd – velg noen andre neste gang. Demokrati og 

folkestyre er særdeles viktig i en tid hvor klimatrusselen henger tungt over oss, luftforurensingen 

skaper helseplager og naturmangfoldet er under sterkt press. I dag ligger fremdeles det meste av 

makten hos oljelobbyen, og kraftbransjen har stor interesse av å bygge ned naturen vår, mens det 

jordkloden trenger, er det motsatte av økt drivstoff- og energiforbruk.

Skal vi nå SV sine mål, må rammevilkårene for kommune- og fylkespolitikken endres. De blir for 

en stor del gitt ved nasjonal lovgivning og statlige overføringer. Den kapitalistiske 

konkurranseøkonomien stiller stadig hardere krav til alle former for offentlig virksomhet og alle 

former for arbeid. Kampen for de reformene vi foreslår i dette programmet, må derfor kombineres 

med kampen mot det systemet som setter grenser for hvor langt vi kan nå. Frihet, rettferdighet og 

solidaritet må skapes gjennom global, regional og lokal innsats. SV vil delta i kampen mot 

markedsliberalismen, og for folkestyre på alle plan.
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2. Feminisme

Kampen for full kvinnefrigjøring og likestilling er en kamp for frihet og rettferdighet. SVs mål er et 

samfunn der kjønn ikke skal begrense folks frihet og muligheter. Derfor er Hordaland SV et 

feministisk parti. Vi vet at kvinner undertrykkes politisk, sosialt og økonomisk – og vi vil gjøre noe 

med det! De videregående skolene er en arena der grunnlaget for yrkesvalg og framtidig lønns- og 

pensjonsnivå legges. Norge har et av Europas mest kjønnsdelte arbeidsmarkeder, kvinner tjener i 

snitt 85 prosent av det menn gjør og jobber oftere deltid. Dette er en situasjon som må og kan 

endres. Økonomisk selvstendighet er nøkkelen til kvinnefrigjøring, også i Hordaland, og derfor er 

kampen for likelønn og heltidsarbeid to av bærebjelkene i SVs feministiske arbeid.

Det største sikkerhetsproblemet for altfor mange mennesker i Norge i dag, er menns vold mot 

kvinner. Det gir også store utslag på sykefraværet til kvinner. Det er det mest ekstreme utslaget av 

det skeive maktforholdet mellom kjønnene, og det må en større og mer systematisk innsats til for å 

bekjempe det. Det er også en trussel mot menneskeverdet når kroppen blir redusert til en vare som 

kan kjøpes for penger.  Jenters sikkerhet og rett til å bestemme over egen kropp er avgjørende for 

deres frihet til å delta i samfunnet på lik linje med menn. Grensesetting og respekt for andres 

grenser må inn i seksualundervisningen, og jenter må lære at de er verdt å forsvare, og hvordan, 

gjennom selvforsvarskurs.

De trange kjønnsrollemønstrene innskrenker menneskets frihet. SV vil sette fokus på LHBTIQA- 

rettigheter (Lesbiske, homofile, bifile, trans, intersex, queer/skeiv, aseksuelle). Dagens praksis som 

tvinger personer som ønsker å skifte kjønn til å kastreres, er et overgrep og må avskaffes.

Hordaland SV vil:

 Arbeide for radikal kjønnskvotering i Hordaland fylkeskommune.

 Sikre lik lønn for arbeid av lik verdi i fylkeskommunen.

 Kjempe mot ufrivillig deltid og stanse overdreven bruk av overtid.

 Styrke seksualundervisningen og skolehelsetjenesten i den videregående skolen, og innføre 

feministisk selvforsvarskurs.

 Gå inn for å fjerne kravet om kastrasjon for å endre lovlig kjønn.

 Legge til rette for at kvinner og småbarnsforeldre kan delta i politikken på lik linje med alle 

andre.
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3. Internasjonal solidaritet

500 millioner mennesker lever i dag i land med fare for uro og konflikter. 200 millioner mennesker 

lever under fattigdomsgrensen og vel 30 millioner mennesker lever i slaveri. 51,2 millioner 

mennesker var på flukt ved årsskiftet 2014, dette er det høyeste antallet som er registrert siden 

flyktningstrømmene etter andre verdenskrig.

Krig og uroligheter kommer stadig nærmere vår fredelige eksistens i nord; daglig kjemper desperate

flyktninger for livet om bord i skrøpelige båter i Middelhavet, utført av skruppelløse profitører. Det 

er krig og konflikt i vårt nære nabolag, i Ukraina. Aggresjon og krigshandlinger gjenskaper 

motsetninger og opprustning som vi kjenner igjen fra den kalde krigen. Norsk deltakelse i kriger i 

Afghanistan, Irak og Libya gir oss et stort ansvar for å ta imot mennesker i nød.

Med dette som bakteppe krever SV en ny, raus, inkluderende og solidarisk utenrikspolitikk og en 

raus flyktninge- og asylpolitikk i Norge og i Hordaland.

Vårt mål er på kort sikt å gjøre Hordaland til et foregangsfylke i arbeidet med flyktninger og 

asylsøkere. Norge har vært en aktiv deltaker i å øke antallet av verdens flyktninger – nå må vi som 

nasjon endre kurs fra krig til forsoning.

Hordaland SV vil:

 Kreve at Norge tar imot flere flyktninger og asylsøkere.

 Arbeide aktivt for å få frem hjelp til Syria.

 Arbeide for at alle kommuner i Hordaland bosetter flyktninger etter krav fra IMDI.

 Kreve slutt på Norsk praksis om å sende tilbake asylsøkere til første ankomstland.

 Bruke handlingsrommet utenfor EU til å sette internasjonal solidaritet på dagsorden.
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4. Klima og miljøkrisen

Verden står overfor store og nødvendige omstillinger de neste årene. Siden klimaet er selve 

grunnlaget for vår eksistens, er kostnaden ved å ikke gjøre noe uoverskuelig, og ikke et alternativ. 

Klimakrisen kan bare løses kollektivt – lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Norge skal frem til 2020 kutte de globale utslippene av klimagass tilsvarende 30 prosent av Norges 

utslipp i 1990. Norge skal være karbonnøytralt i 2050. Med karbonnøytralitet menes at utslippet av 

klimagasser skal balansere opptaket. Det er ingen politikk i dag lokalt eller nasjonalt som tilsier at 

disse målene blir nådd.

Et samfunn bygd på veksttvangen i kapitalismen er ikke bærekraftig. Det er nok ressurser på jorden 

til at alle kan leve et fullverdig liv. SV vil kjempe for en radikal omfordeling av ressursene i Norge 

og i verden. Uten økonomisk omfordeling vil man ikke klare å løse klimakrisen.  

Hordaland SV vil:

 Sette av 5 prosent av fylkeskommunen sitt budsjett til klimaarbeid.

 Karbonnøytral kollektivtransport i Hordaland i valgperioden.

 Klimarekneskap skal inn i alle planer og veg- og byggeprosjekt, og må omfatte både 

investering og drift.

 Kollektivfelt på alle firefelts innfartsårer til Bergen.

 Kreve karbonnøytralitet i alle offentlige innkjøp av infrastruktur og tjenester.

 Stanse tap av naturmangfold og arter som nå skjer i storstilt form.

 Etablere landstrøm for skip i Bergen havn og innføre miljødifferensierte avgifter på 

skipstrafikken.

 Ladestasjoner for el-bilar i hele Hordaland.

 Privatbilismen må kuttes kraftig, og det er derfor knapt noe behov for nye veier, men 

derimot for ombygging av de eksisterende for trafikksikkerhet, og for kollektiv- og 

sykkelfelt.

 Arbeide for innføring av karbonavgift på fly.

 Arbeide mot frislipp av motorisert ferdsel i utmark.

 Kreve tiltak som kan begrense de skadelige følgene av oppdrettsnæringen.

 Arbeide for innføring av tiltak som kan stoppe sitkaspredning i lyngmark.
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5. Demokrati og kommunestruktur

Hordaland SV jobber for å utvide demokratiet. Vi vil engasjere så mange som mulig til å være med 

å bestemme – gjennom direkte demokrati, folkevalgte representanter, i offentlige organer og i 

folkebevegelser. Privatisering hindrer demokratisk kontroll over økonomien, og overfører makt fra 

demokratiet til markedet. Dette hindrer en rettferdig og solidarisk samfunnsutvikling. 

Fylkeskommunens virksomheter skal være under demokratisk styring.

I kommende kommunevalgperiode planlegges omfattende kommunesammenslåinger - den største 

forvaltningsreformen i Norge på over 50 år. Dette kan bli den største utfordringen for folkestyret i 

landet siden EU-avstemningen i 1994. 

I SV kommunen skal folk ha mer å si over velferdstilbud, kollektivtrafikk, vegutbygging og daglige

livsbetingelser. I dag skjer for mange beslutninger langt fra folk og oftere bak lukkede dører. For SV

er det et overordnet prinsipp at kommunen skal være demokratisk styrt av folkevalgte, til det beste 

for kommunens innbyggere.

Alle landets kommuner er i 2015 i gang med utredninger gjeldende ny kommunestruktur. 

SV vil stille seg på lokaldemokratiets og miljøets side i spørsmålet om kommunesammenslåing. 

Hordaland SV vil:

 At det holdes folkeavstemminger i alle kommuner i Hordaland om endringer i 

kommunestruktur.

 At ny kommunestruktur hindrer privatisering av offentlige tjenester.

 At kvaliteten på tjenestetilbudet blir bedre.

 At en kommunereform fører til mindre sentralisering.

 At en ny kommunestruktur gir flere lokale arbeidsplasser og mindre pendling.

 At fylkeskommunen skal bestå med flere oppgaver enn i dag.

 Innføre stemmerett for 16-åringer.
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6. Fattigdom og sosial rettferdighet

Fattigdom bekjempes ikke med mer fattigdom. Fattigdom er ikke et individuelt problem, men noe 

vi alle i fellesskap har et ansvar for å bekjempe. Barnefattigdommen i Norge er økende, hele 78 000

barn bor i familier med vedvarende lavinntekt. Mange av disse er barn med innvandrerbakgrunn.

SV vil at alle skal kunne være herre i eget liv og delta på lik linje med andre.

Høyresida tror at de som har mest, blir motivert av å få mer, mens de som har minst blir motivert av

å få mindre. Det er en paradoksal og usolidarisk tanke, og viser tydelig høyresidas klassefellesskap 

med de rikeste i landet. I Norge mangler det ikke på pisk, men på penger til gode aktivitets-, 

opplærings- og jobbtilbud.

Mulighetene for å lykkes i livet henger ofte sammen med å fullføre videregående opplæring. Det er 

derfor en av fylkeskommunenes viktigste oppgaver å sørge for at frafallet i den videregående skolen

bli mindre. 

Hordaland SV vil:

 Jobbe for å hindre frafall i videregående utdanning.

 Ha gode og inkluderende aktivitets-, opplærings- og jobbtilbud.

 Fjerne samfunnsskapte hindringer og sikre universell utforming slik at likestilling og frihet 

skal bli en virkelighet for alle.

 Motvirke diskriminering av mennesker med nedsatt funksjonsevne gjennom et tilgjengelig 

og godt fungerende velferdstilbud.

7. Helse og omsorg

SV ønsker å styrke arbeidet med forebygging og bedre folkehelse. Folkehelsearbeidet er 

sektorovergripende og omfatter tiltak i mange samfunnssektorer. En viktig forutsetning for god 

helse er et sunt og helsefremmende miljø. Negative miljøforhold som luftforurensing, støy og 

miljøgifter, representerer en trussel for alle. SV vil utvikle et samfunn som legger til rette for god 

helse. Eksempel på dette er tilrettelagde sykkelveger, sunn og kortreist mat, godt kantinetilbud ved 

offentlige institusjoner som videregående skoler, billig og breitt idretts- og friluftsliv.

SV var mot foretaksreformen av sykehusa og vil jobba for å få en bedre demokratisk styring og 

forvaltning av spesialisthelsetjenesten. Helsetjenester skal ikke handles med som om de var en helt 
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ordinær vare i et marked, men være en del av velferdstilbudet til de som trenger det.

SV mener at tannhelsetilbudet for alle skal være på lik linje med resten av helsetilbudet i Norge.

Hordaland SV vil:

 Sikre et offentlig tannhelsetilbud i hele fylket og stanse nedlegging av tannklinikker i 

distrikta. 

 Arbeide for gratis tannhelsebehandling til alle under 25 år innen 2019.

 At lokalsykehusa skal vera hjørnesteiner i det lokale helsetilbudet.

 At forebygging og folkehelsetenking må inn i all samfunnsplanlegging.

 Øke kunnskapen hos elever og lærere i den videregående skolen på feltet psykisk helse og 

psykiske helseplager.

 Arbeide for å selvmordssikre broen mellom Askøy og Bergen.

8. Energipolitikk

Tiden for utbygging av småkraftverk som ekstrainntekt er forbi. Hordaland SV ønsker fortrinnsvis å

erstatte såkalte grønne sertifikater med hvite sertifikater, som premierer energisparing og 

effektivisering framfor økt energiforbruk. Dersom det ikke skjer, må el-sertifikatordningen endres. I

dag utløser ordningen fremfor alt vannkraftutbygging fremfor å stimulere til etablering av nye 

fornybare og mer umodne teknologier. El-sertifikatordningen må knyttes opp mot nye energikilder 

som har minst mulig negative konsekvenser for miljøet. Det offentlige må ta lederskap i utvikling 

av nye energikilder, blant annet ved utbedring av eksisterende kraftstasjoner og kraftnett. 

Investeringer som i dag blir brukt på oljeindustrien, må fases inn mot alternative energikilder og 

energiøkonomisering.  Energisparing skal være et viktig element i planlegging av all 

fylkeskommunal byggeaktivitet. I eksisterende fylkeskommunale bygg må det gjøres tiltak som har 

som målsetting å fjerne alle fossile energikilder og redusere energibruk og energikostnader.

Hordaland SV vil:

 SV vil legge vekt på sparetiltak og hvite sertifikat som viktige tiltak.

 Ikke flere vannkraftutbygginger, verken store eller små.

 Vannkraft må tas ut av ordningen med grønne sertifikat, og ordningen må rettes inn mot 

utbygging av solenergi og miljøvennlig bioenergi. 

 Energieffektivisere fylkeskommunen.
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 Oppgradere  eksisterende kraftstasjoner.

 Elektrifisere oljeplattformene ved hjelp av havvindanlegg i stedet for å føre fornybar kraft 

fra land ut til plattformene.

 Nytte overskytende, eksisterende vannkraft til å reise ny, bærekraftig industri på land som 

kan erstatte den oljebaserte industrien. 

9. Landbruk og oppdrett

Dyrket jord er en forutsetning for all matproduksjon, og SV vil sikre nasjonal styring av 

jordressursene. Landbruket i Hordaland har mange små enheter. Deltidsbonden skal derfor kunne ha

vilkår som gjør det mulig å fortsette i næringen. Alternativet er stordrift som krever enorme 

investeringer og mye transport, såkalt dekk- og diesellandbruk. Mindre jordbruksareal gjør oss 

avhengige av mer import av matvarer og kraftfor, også fra land som har uforsvarlige regler for bruk 

av sprøytemiddel og tilsetningsstoff. SV vil kjempe mot en landbrukspolitikk som samler 

matproduksjon på færre og større bruk.

Hordaland er et stort oppdrettsfylke. SV krever at oppdrett av anadrome laksefisker blir bærekraftig 

eller blir lagt ned. Innen 2020 må oppdrettsnæringen i Hordaland flyttes til lukkede anlegg og slik 

få bukt med luseproblematikk og bruk av kjemikalier i næringen. Kommunene må også kunne 

skattlegge arealbruken til oppdrettsanlegg i sjø på lik linje med andre verk og bruk i kommunene.

Hordaland SV vil:

 Arealplanene i kommunene skal ha med tiltak for jordvern.

 Ved store samferdsels- og utbyggingsprosjekt som ødelegger matjord, skal plan for rydding 

av ny matjord utarbeides.

 Tilskuddssystemet må sikre levedyktige vilkår for små og mellomstore bruk.

 Prioritere gressfôret og bærekraftig produsert kjøtt.

 Oppdrett av laks og ørret skal foregå i lukkede anlegg og det skal ikke gis anledning til øke i

biomassen.

 Forby pelsdyroppdrett.

 Arbeide for bedre dyrevelferd i kjøtt-, egg- og melkeindustrien.
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10. Arbeidsliv

I den norske modellen for lønnsdannelse har arbeidslivets parter en selvstendig rolle gjennom frie 

og sentrale forhandlinger. Det er viktig at denne modellen forsvares og utvikles slik at også målene 

om likelønn og en god lønnsutvikling i offentlig sektor ivaretas.

Hordaland SV vil:

 Ta forhandlingsansvaret for lærerne fra KS og gi det til staten. 

 Legge politisk press på KS sin arbeidsgiverpolitikk, blant annet hvordan KS forholder seg til

likelønnesatsing i tariffoppgjør.

 Innføre lærlingegaranti i fylket som sikrer alle lærlingplass, og kreve at alle bedrifter som 

leverer offentlige anbud, må ta inn lærlinger.

 Sette i gang forsøk med sekstimersdag eller 30 timers arbeidsuke i Hordaland. 

 Bekjempe sosial dumping og outsourcing, som er en trussel mot lønns- og pensjonsnivå og 

faglige rettigheter.

 Gå mot økt adgang til søndagsåpne butikker i Hordaland.

 Styrke næringslivet i den indre delen av Hordaland og vri næring og produksjon mot grønne,

bærekraftige arbeidsplasser.

 Hele faste stillinger skal være grunnregelen for jobber i HFK.

 Reversere konkurranseutsetting/privatisering av fylkeskommunale tjenester.

 Alle fylkeskommunale anbud skal følge ILO-94 konvensjonen.

 Hordaland fylke skal praktisere bruk av midlertidig arbeidskraft og arbeidstidsbestemmelser 

etter AML gjeldende 1.1.2015.

11. Samferdsel

Hordaland er et fylke der for mye transport går på veg og for lite går med miljøvennlige 

fremkomstmidler. Det foreligger planar for nye veger med prislapp på ca 100 mrd kroner. Det 

største prosjektet er flytebroen over Bjørnefjorden som vil ødelegge et av Norges vakreste landskap 

og gi en seksdobling av trafikken inn mot Bergen Sør.

SV har som politikk å gi gode bruksveger med gul stripe til alle i Hordaland, men går imot prosjekt 

som gir kraftig øke i biltransporten og nye utslipp av mer klimagass. SV ønsker en rask utbygging 

av Bybanen parallelt til Åsane og Fyllingsdalen. SV står fast ved den vedtatte linjen Sentrum - 
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Haukeland Sykehus- Mindemyren-Fyllingsdalen. SV ønsker også utredet bybane til Gravdal, 

Loddefjord, Askøy og Sotra. Laksevåg må få god kollektivdekning med bybane kombinert med 

trolleybuss. SV ønsker en ny togtrase til Voss, kombinert med trafikk- og rassikker tofelts veg.

Transportsektoren svarte til 32 prosent av Norge sitt samlede klimagassutslipp. Transportsektoren er

den største utslippssektoren i Norge som i hovudsak er utanfor kvotesystemet. I denne sektoren er 

potensialet for innanlandske kutt i klimagasser størst.

Med flere syklister får vi bedre fremkommelighet, mer miljøvennlig transport og bedre folkehelse. I

store delar av Hordaland er sykling mulig i store deler av året på grunn av lite snø og milde vintrer. 

SV ønsker at Hordaland skal bli det fremste sykkelfylket i Norge.  Hordaland bør derfor utarbeide 

en egen sykkelstrategi. Man ønsker sterk satsing på sammenhengende og trygge sykkelveger 

(adskilte gang og sykkelveger) både i tettstedene, og mellom kommunene. Det skal bli lagt til rette 

for økt bruk av sykkel til og fra jobb, og vi vil ha økt satsing på sykkelturisme i de delene av fylket 

hvor dette kan være aktuelt, for eksempel i Hardanger, Bømlo, Øygarden.

SV i Hordaland mener kollektivsatsingen kan bli bedre om fylket ved Skyss overtar 

kollektivtrafikken selv. SV er imot Offentlig-Privat Samarbeid (OPS) for eksempel ved bygging av 

ny Sotrabru, som vil gi  økt gjeld til kommende generasjoner og øke risikoen for fremtidige 

offentlige utgifter.

Hordaland SV vil:

 Ha Bergensbane med 4 timers reisetid innen 2025. Kombinere ny jernbane og bedre veg 

mellom Arna og Voss, og sørge for moderne togsett på Vossebanen.

 Jobbe for å etablere høyfartstog som er konkurransedyktige med flytrafikken mellom de 

store byene i Sør-Norge..

 Ha Bybane til alle bydeler i Bergen innen 2025, og krav om bane til Sotra ved ny bro.

 Prioritere bybane og jernbane fremfor nye motorveger.

 Ha miljøvennlig båttilbud i distrikta, med flere avganger, bedre forbindelse og 

karbonnøytrale ferjer.

 Gode bruksveger med gul stripe, og prioritere vedlikehold, rassikring og trafikksikring på 

fylkesvegene.

 Sørge for utbygging av gang- og sykkelveg ved alle nye vegprosjekt.

 Nei til ferjefri E39, og fjordkryssing med flytebru over Bjørnefjorden.
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 Kreve lavere støygrense for vegtrafikk. 

 At anbud i kollektivtrafikken blir erstattet av offentlig drift og eigerskap.

 Ha egen nettportal med reiseplanlegger for all kollektivtransport i Hordaland, og for 

melding om trafikkfarlige forhold ved vegnettet.

 Nei til rullebane II og ny godshavn på Flesland.

 Kreve at alle skoler i Hordaland har en egen trafikksikringsplan med risikovurdering og 

tiltaksplan.

 I Bergen må trolleybuss bli tatt i bruk som modernisering av kollektivnettet der bybane ikke 

kan gi tilbud.

 Nye fergeanbud skal inneholde krav om nullutslippsteknologi.

 Avskaffe nattaksten.

 Utvide ungdomskort til å gjelde til og med fylte 25 år og arbeide for å omgjøre 

ungdomskortet til et nasjonalt kort som kan brukes på kollektivtransport i hele landet.

12. Ungdom

Hverdagen til ungdom blir preget av et stadig voksende skjønnhetspress og statusjag. 

Reklameindustrien lager uoppnåelige idealer ved å retusjere modellene til det ugjenkjennelige og 

urealistiske. Kroppspresset, som særlig jenter opplever, fører til et usunt skjønnhetsideal og 

selvbilde. Samtidig gjør presset om å ha dyre merkeklær, de nyeste telefonene og årlige sydenferier 

at unge fra familier med dårlig råd faller mer og mer utenfor. Barn og unge i Norge skammer seg 

fordi de er fattig. Dette fratar unge sin frihet.

Mange ungdommer opplever mobbing på grunn av families økonomi. Derfor er det viktig at vi 

jobber mot sosiale skiller og for rettferdighet. Bare fordi man fødes inn i en familie med dårligere 

råd enn naboen, betyr ikke det at man fortjener dårligere tannhelse, færre kulturelle opplevelser eller

å slite med å betale for bussen til skolen. Dette er grunnleggende urettferdig, men gjennom konkret 

politikk for omfordeling og likestilling kan vi jevne ut disse forskjellene. 

Hordaland SV vil:

 Kreve merking av retusjert og urealistisk reklame i hele fylket.

 Tilby gratis kollektivtransport til og fra skolen for elever i den videregående skolen.

 Gjøre kultur mer tilgjengelig for ungdom og utvide kulturkortordningen. 
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13. Skole og utdanning

I Hordaland, som i resten av Norge, ser vi et stort frafall, særlig på yrkesfaglige linjer. Samtidig vet 

vi at vi trenger flere hender i både industrien og helsesektoren. Det er på høy tide å ta elevene 

seriøst og at fylkeskommunen bruker mer ressurser på yrkesfag. Alle skal i så stor grad som mulig 

ha rett til å gå på den skolen som ligger nærmest og på den linjen de vil, uavhengig av karakterer. 

Yrkesrådgivningstjenesten må forbedres slik at det blir lettere å ta utradisjonelle yrkesvalg. 

Fylkeskommunen har også et ansvar med å sørge for at alle som utfører tjenester for fylket, 

forplikter seg til å ta inn lærlinger.

Skolesystemet bidrar i dag til ungdommens forventningspress. Gjennom økende karakterpress og 

bruk av testing skapes det vinner- og taperelever. Ofte er det elever fra arbeiderklassen eller med 

minoritetsbakgrunn som ender opp på bunnen. Dette er grunnleggende urettferdig og skaper et 

skille. Karakterkonkurransen bidrar til stress og psykiske lidelser hos unge. For mange blir presset 

rett og slett for stort. Ungdommer tilbringer størsteparten av hverdagen på skolen, derfor må 

skolehelsetjenesten forbedres. Ved å flytte ansvaret fra kommunen til fylkeskommunen, og med 

færre elever per helsesøster, kan vi sikre et løft for hele Hordaland. Alle elever har rett til en god 

psykisk helse.

Det gode møtet mellom lærer og elev er utgangspunktet for læring og mestring i skolen. Lærerne 

må få mer tid til hver enkelt elev. Omfanget av testing, måling og rapportering i skolen må derfor 

reduseres. Lærerne må i dag bruke for mye tid på slike oppgaver, og får for lite tid til sine 

kjerneoppgaver - undervisning og oppfølging av elevene. SV vil derfor ha en tillitsreform i den 

videregående skolen i Hordaland, med sikte på å vesentlig redusere målstyring og detaljregulering i 

skolen.

Hordaland SV vil:

 Avskaffe karakterbasert opptak og innføre nærskoleprinsippet.

 Styrke praktisk læring og alternativ pedagogikk i skolen.

 Tilrettelegge for elevinternat for ungdom og studenter som må flytte.

 Ha flere skolepsykologer og minst en helsesøster per 400 elever.

 At ansvaret for skolehelsetjenesten på videregående skoler overføres til fylkeskommunen. 

Skolehelsetjenesten i videregående skole må styrkes vesentlig.

 Det må utarbeides retningslinjer for skolenes samarbeid med skolehelsetjenesten, slik at 
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skolehelsetjenesten blir godt integrert i skolens daglige arbeid.

 Gjennomføre en tillitsreform i den videregående skolen.

 Gi alle elever gratis skoleskyss og bærbar PC med fri programvare.

 Innføre en budsjettmodell som er forutsigbar, og avskaffa stykkprisfinansiering.

 Produksjonsskole og vekslingsmodell må bli et tilbud innenfor skolesystemet.

 Forsvare rett til 4. og 5. skoleår for elever med spesielle behov.

 Opprette likestillingsstipend for å motivere til utradisjonelle utdanningsvalg i den 

videregående skolen.

 Øke kunnskap om LHBTIQA ( Lesbiske, homofile, bifile, trans, intersex, queer/skeive og 

aseksuelle) blant lærere og skolehelsetjeneste.

 Innføre lærlingegaranti som sikrer alle elever i fylket rett til å fullføre utdanningen sin.

 Forbedre rådgivertjenesten i ungdomsskolen i samarbeid med de videregående skolene.

 Utvide ordningen med fleksitid på videregående skoler i Hordaland.

14. Kultur

SV vil at et rikt og tilgjengelig kulturliv skal bidra til økt livskvalitet for alle. Kulturelle verdier kan 

ikke måles i økonomisk profitt. Kulturen har en egenverdi. Hordaland SV vil ha et kulturliv hvor 

alle grupper i samfunnet inkluderes og kan delta uavhengig av størrelsen på lommeboka. 

Kulturinstitusjoner må derfor holdes offentlige for å beholde bredde og tilgjengelighet, og pris skal 

ikke stå i veien for at kulturtilbud kan brukes av alle.

Idrett og andre kulturtiltak på regionalt plan som musikk, bibliotek, organisasjonsliv og 

museumsarbeid må få bred støtte. SV mener at fylkeskommunen må ta et spesielt stort ansvar for 

barne- og ungdomstiltak. I tillegg vil SV at fylkeskommunen gir økt støtte ved stipend og oppdrag 

til ulike kunstnergrupper. 

Hordaland SV vil: 

 Styrke og utvikle folkebibliotekene i hele fylket.

 Videreutvikle den kulturelle skolesekken og spaserstokken.

 Økt fast støtte til lag og organisasjoner.

 Øke satsinga på lokal og regional filmproduksjon.

 Gi kulturnæringer støtte på lik linje med andre næringer.

 Etablere en nynorskscene i Bergen sentrum ved Hordaland teater.
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15. Idrett og friluftsliv

Norge har en stolt tradisjon med et allsidig organisasjonsliv som har vært pådriver for 

en demokratisk og sosial utvikling. SV ønsker å prioritere breddeidretten for barn og unge. 

Naturopplevelse kombinert med fysisk aktivitet er selve kjernen i friluftslivet. Friluftsliv er en 

viktig kilde til bedre fysisk og mental helse. Et aktivt friluftsliv betyr bedre livskvalitet. 

Hordaland SV vil:

 At alle skal ha anledning til å drive aktivitet i sitt nærområde, enten i organisert idrett eller 

helt på egen hånd ute i naturen.

 Sikre gratis utlån av fylkeskommunale lokaler, hallar og baner.

 Bygge gode, rimelige nærmiljøanlegg og flerbruks idrettsanlegg i distriktene for å styrke det

uorganiserte tilbudet.

 Hindre utbygging i fjell og strandsone som hindrer allemannsretten, og sikre at verdifulle 

naturområde ikke blir ødelagt av monstermaster, kraftutbygginger, store vegprosjekt etc.

 Økt støtte til friluftsrådene for å sikre at verdifulle naturområder er tilgjengelig for folk flest,

både langs strand og til fjells.

16. Næringsliv og forsking

SV ønsker et næringsliv som legger et solidarisk perspektiv til grunn for avgjørelser, og som ikke 

har rask fortjeneste som eneste mål. SV ønsker et næringsliv som er både økonomisk, sosialt og 

miljømessig bærekraftig. SV vil arbeide for et variert næringsliv i Hordaland, både i by og bygd, 

med utgangspunkt i den kompetansen og de naturlige vilkårene vi har. SV sin næringspolitikk har 

som mål å sikre grunnlaget for bosetning og skaffe det materielle livsgrunnlaget og skape nyttige 

goder og tjenester i hele fylket. 

Eierskap 

SV ønsker et sterkt og aktivt eierskap i virksomheter som tar vare på ulike samfunnsoppgaver 

innenfor for eksempel samferdsel, energi og kultur. Et variert og robust næringsliv vil styrke den 

industriell kompetansen i Norge. Selv om lønnsomheten i perioder ikke er så høg, kan kostnadene 

ved å legge ned bedrifter og tape industrielle kompetanse, være særdeles høg på lengre sikt. 

Kompetanse gir Norge handlefrihet for nye næringer og nye arbeidsplasser.
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Hordaland SV vil:

 Forbedre infrastrukturen i hele fylket, med vekt på miljøvennlig kollektivtilbod, sykkel og 

gode bruksveger. 

 Prioriter kollektivtrafikk og plan- og arealforvalting som tar vare på bygdene og bydelene 

sine samlede behov for arbeid, bolig, kultur og velferd.

 Arbeide for at statlige institusjoner og virksomheter blir desentraliserte.

 Jobbe for bedre informasjonsteknologi som gir anledning til mer næringsetablering 

og oppretthold av desentraliserte offentlige tjenestetilbud.

 Arbeidefor at EØS-avtalen blir oppsagt, og at WTO-avtalen ikke truer bærekraftig 

matproduksjon.

 Fremme samvirketanken også i nye tiltak som kultur- og mediebedrifter, innkjøpslag m.v. og

opprette et forskings-, kompetanse- og veiledningsssenter for samvirke.

 Styrke de kommunale og regionale næringsfondene i samarbeid med kommune og 

regionråda 

 Stoppe nedleggingen av det viktige «Liv og Lyst»-programmet.

 Arbeide for at fylkestinget får reell styringsrett over Innovasjon Norge.

 Utvikle miljøkompetansen og teknologien i industrien, bl.a. ved økt forskningsinnsats og 

bygge opp et landbruk og næringsliv basert på tilgjengelige råstoff, som kan nyttes til bl.a. 

bioteknologi og nisjeproduksjon.

 Sørge for at det blir lagt til rette for etablering av arbeidsplasser basert på lokal kompetanse i

områder som er truet av fraflytting.

 Arbeide for vidareforedling av ressursene i Hordaland.

 Sikre industrien langsiktige rammevilkår, på vilkår  av at de satser på ENØK og beste 

tilgjengelig teknologi.

 Støtte forskningen innen både fiskeri og havbruk som legger særlig vekt på miljø, 

produktutvikling, biprodukt og foredling og støtte utvikling av oppdrett av andre arter enn 

laks og ørret.

Forskning for en bedre fremtid

Hordaland SV vil arbeide for at utdannings- og forskningsinstitusjonene i fylket får gode vilkår til å 

drive forskning og undervising av god kvalitet. Det er også et fylkeskommunalt ansvar å tiltrekke 

seg nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere for forskning og utdanning for å gjøre 
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fylket/regionen til et kraftsentrum for kunnskapsutvikling. De regionale forskingsfondene må 

brukes for å fremme et bærekraftig samfunn. Utdanning- og forskingsinstitusjoner skal kunne søke 

prosjekt i Regionalt forskingsfond. Hordaland SV vil evaluere Norge sin deltakelse i EUs 

rammeprogram/Horizon2020. Hordaland Fylkeskommune må ta samfunnsansvar, og sette klare 

krav til at forskning støttet av regionalt forskingsfond er i tråd med togradersmålet som Norge som 

nasjon er forpliktet til.

Fylkeskommunen, gjennom regionalt forskningsfond og samarbeidet med utdanningsinstitusjonene,

må ikke la seg bruke som rekrutteringsarena for petroleumsindustrien. SV krever at valg av 

samarbeidspartnere følger forskingsetiske retningslinjer!

Det må forskes på:

 Miljøvennlig fiskeoppdrett 

 Utslippsfri kollektivtransport 

 Grønne arbeidsplasser  

 Grønn energi
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