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Rygge SV jobber for at Rygge skal være en solidarisk kommune som fordeler 

godene rettferdig, tar vare på miljøet og prioriterer barn og eldre først. 

Vi sier nei til kommunesammenslåing, med mindre en folkeavstemming gir et 

annet resultat. 

Rygge SV skal ta kampen for mer tid og tillit i offentlig sektor. Vi vil øke 

bemanninga i skoler, barnehager, SFO og innen omsorg for å gi de ansatte 

mulighet til å benytte sin faglige kompetanse best mulig. Testing, detaljstyring 

og måling gir mer byråkrati og svekket faglighet. SV skal jobbe for at 

innbyggerne skal få de tjenestene de fortjener, definert av faglig dyktig ansatte i 

samarbeid med innbyggerne. 

Rygge SV skal jobbe for å bevare land- og strandkommunen Rygge. Det betyr at 

vi vil verne strandsonen og matjorda mot ytterligere nedbygging. Vi vil jobbe for 

et styrket kollektivtilbud i hele kommunen, ytterlige utbygging av gang- og 

sykkelveier og prioritere næringsområder til grønn, framtidsretta 

næringsvirksomhet. 

Rygge SV skal ta kampen for et rettferdig arbeidsliv. Vi vil prioritere midler til en 

likelønnspott ved lokale forhandlinger i kommunen, for å utjevne forskjeller 

mellom kvinner og menn. SV skal være garantisten for at kommunen ikke inngår 

avtaler med useriøse tilbydere og for at kommunen styrker arbeidet for flere 

lærlingplasser i offentlig og privat sektor. 

Rygge SV skal jobbe for et inkluderende og likestilt samfunn. Vi stiller krav om at 

Rygge tar imot det antall flyktninger staten ber oss om og vi skal jobbe aktivt for 

at Rygge kommune ansetter flere med minoritetsbakgrunn og flere med nedsatt 

funksjonsevne. 

Dette programmet viser hva vi vil prioritere og hvordan vi vil jobbe for å gjøre 

Rygge til en enda bedre kommune å bo i. 

En stemme til Rygge SV er en stemme på et parti som tar kampen for fordeling, 

solidaritet, feminisme og miljø.  

KOMMUNEØKONOMI 

Regjeringas manglende finansiering av kommunale oppgaver gjør at Rygge 

kommunes handlingsrom er begrensa. Muligheten til å utvikle bedre tjenester og 

investere i tiltak som kommer innbyggerne til gode, begrenses av manglende 

inntekter. Rygge SV mener derfor at kommunen må bruk eiendomsskatt som et 

middel for å muliggjøre nødvendige tiltak og investeringer. 

Vi vil derfor øke eiendomsskatten med 0,5 promille. Det vil gi Rygge kommune 

økte inntekter og gi oss muligheten til å gjennomføre den politikken vi mener er 

nødvendig for å gjøre Rygge til et enda bedre sted å bo i. 



Vårt forslag, med bunnfradrag, innebærer at hver husstand må betale 70 kroner 

mer i måneden. Vi tror at innbyggerne i Rygge kommune vil være med oss på 

dette inntil Høyre- og Frp-regjeringa sørger for bedre finansiering av kommunale 

tjenester. 

Rygge SV vil: 

- Øke eiendomsskatten med 0,5 promille for å sikre kommunens økonomi. 

- Innføre bunnfradrag og gi husstander med inntekt under 3G fritak etter 

søknad. 

- Bruke økinga av eiendomsskatten til å finansiere økt bemanning i 

barnehage, skole og økt satsing innen helse og sosial.  

KOMMUNEREFORMEN 

Rygge SV mener at prosessen rundt kommunesammenslåing bærer preg av 

hastverk og vi er i tvil om alle viktige saker blir belyst godt nok før en avgjørelse 

tas. Derfor vil vi utsette tidspunkt for endelig vedtak til alle sider av saken er 

godt utredet, ikke minst hvordan en sammenslåing vil påvirke tjenestetilbudet til 

kommunens innbyggere og lokaldemokratiet i alle deler av kommunen. 

Rygge SV krever folkeavstemming før endelig avgjørelse tas. Med mindre en 

folkeavstemming sier ja til sammenslåing vil Rygge SV stemme imot at Rygge 

skal slå seg sammen med andre kommuner. 

Rygge SV vil: 

- Utsette vedtak om kommunesammenslåing. 

- Kreve folkeavstemming før vedtak fattes. 

- Si nei til sammenslåing med andre kommuner med mindre en 

folkeavstemming gir et annet resultat. 

 

OPPVEKST OG KULTUR 

Rygge SV mener at en god barndom varer livet ut. Barnehagen og skolen skal 

være for alle, og hvert enkelt barns behov skal ivaretas. Barn som vokser opp i 

familier med spesielle utfordringer skal få tidlig hjelp, og innsatsen skal i større 

grad ytes i hjemmene.  

Vi ønsker at det skal bygges en ny, kommunal barnehage på Halmstad. Av både 

kompetansemessige, men også av økonomiske årsaker må andelen kommunale 

barnehageplasser øke. 



Rygge SV vil øke bemanninga i den kommunale barnehagen. I dag er 

bemanninga på et minstenivå og gir lite rom for uforutsette hendelser og 

sykefravær. Vi krever også at det settes inn vikar fra dag en. 

Rygge SV skal jobbe for at den offentlige skolen er en motkraft til private, 

kommersielle skoler. Vi mener at private, kommersielle skoler er en trussel mot 

fellesskolen og stjeler ressurser fra elevene. Vi vil derfor jobbe for at skolene i 

Rygge er så gode at private alternativer er uaktuelle for foreldre og elever.  

Vi skal jobbe for økt lærertetthet i skolen. Vårt mål er at ingen skoleklasser skal 

ha mer enn 15 elever per lærer. Vi vil gi hver enkelt elev mer tid med læreren 

sin og at den enkelte lærer kan benytte sin kompetanse utfra den enkelte elevs 

behov. 

Rygge SV skal gjeninnføre frukt og grønt i skolen og en times fysisk aktivitet 

hver dag. Tilgang på frukt og grønt og mer fysisk aktivitet, gir bedre læring og 

økt konsentrasjon. På sikt ønsker vi å innføre et gratis måltid i løpet av 

skoledagen. Det er en forutsetning at et slikt tilbud ikke griper markant inn i 

lærernes pedagogiske oppgaver. 

Vi skal fortsette jobbinga for styrking av barneverntjenesten. Vi skal jobbe for 

økt bemanning og en ressurssituasjon som gjør det mulig å yte tidlig bistand til 

barn og familier som sliter. 

Rygge SV skal jobbe for en større og mer synlig skolehelsetjeneste. Vi vil at 

statlige midler tiltenkt skolehelsetjenesten, skal brukes til dette og ikke til andre 

poster i budsjettene. En styrking av skolehelsetjenesten vil gjøre det mulig å 

hjelpe barn og unge tidligere med helse, mobbing, vold og overgrep. 

Vi vil styrke arbeidet mot mobbing. Lokale handlingsplaner mot mobbing skal 

utarbeides på hver enkelt skole og planene skal evalueres og styrkes hvert år. 

Gjennom målretta arbeid skal skolene i Rygge bli mobbefrie soner. 

Rygge SV vil: 

- Bygge en ny kommunal barnehage på Halmstad. 

- Øke bemanninga i den kommunale barnehagen. 

- Vurdere flere åpne barnehager i kommunen. 

- Innføre gratis mat i barnehagen. 

- Sikre maks 15 elever per lærer i alle skoleklasser. 

- Gjeninnføre frukt og grønt i skolen. 

- Innføre en times fysisk aktivitet hver dag i skolen. 

- Jobbe aktivt mot alle typer mobbing og seksuell trakassering i skolen. 



- Satse på forebyggende arbeid mot rus i skolene. 

- Sørge for at skolene har mer fokus på nettvett blant elever, foreldre og 

lærere. 

- Redusere SFO-prisene. 

- Jobbe for at kulturskole og idrett tas inn i SFO-ordninga. 

- Styrke barneverntjenesten. 

- Styrke skolehelsetjenesten. 

- Gi kommunalt ansatte i aktuelle virksomheter opplæring i å avdekke vold 

og overgrep. 

- Sammen med frivillige, etablere fritidsklubber i alle skolekretser. 

- Jobbe for en klar og prioritert plan for utbygging og opprusting av 

idrettsanlegg for alle. 

- Styrke biblioteket som møtested på tvers av alder, kultur og etnisk 

bakgrunn. 

- Øke bibliotekets ressurser til innkjøp og utlån. 

- Videreutvikle samarbeidet mellom kommunen, frivilligsentralen, lag og 

organisasjoner. 

 

LEVEKÅR 

Rygge SV skal ta kampen for gode helse- og omsorgstjenester. Tilbudet skal 

defineres i møtet mellom ansatt og innbygger. Vi skal jobbe for at innbyggere 

med særskilt omsorgsbehov skal få bo hjemme så lenge som de ønsker. 

Vi mener at flere hoder og hender gir bedre livskvalitet for eldre på sykehjem. 

Flere folk gir mer tid til god omsorg. Økt bemanning skaper også en bedre 

arbeidshverdag for de ansatte. Samtidig viser erfaring at økt bemanning fører til 

mindre sykefravær og mindre vikarbruk. 

Rygge SV ønsker mer tid og mer tillit i omsorgen. Vi skal jobbe mot 

stoppeklokkeomsorg og byråkratisk detaljstyring, og for mer tid og tillit til de 

ansattes faglige kompetanse. Ansatte og innbyggere skal sammen få mulighet til 

å utvikle tjenestetilbudet. 

Vårt utgangspunkt er at hver krone som bevilges til eldreomsorg, skal gå til 

omsorg, ikke til profitt for private aktører. Vi skal jobbe for at sykehjem og 

hjemmetjenester skal være i offentlig regi, og mot innføring av anbudsprinsipp i 

kommunen. 



Rygge SV skal jobbe for hverdagsrehabilitering og eldre innbyggeres mulighet til 

å bo hjemme. Hver bruker i kommunen skal ha en primærkontakt og et 

tjenestetilbud som er tilpassa deres behov. Vi skal jobbe for et tettere samarbeid 

mellom kommunen, frivillige og de eldre sjøl for å beholde fysisk og psykisk form 

lengst mulig. 

Rygge SV skal ta initiativ til å få etablert en kommunal ensomhetsplan. På den 

måten skal vi sikre at eldre som bor hjemme ikke skal bli overlatt til seg sjøl. 

Kommunal og frivillig innsats må koordineres for å få til dette, og kommunen må 

styrke innsatsen for aktivt å oppsøke eldre innbyggere. 

Rygge SV vil: 

- Øke bemanninga på sykehjem og i hjemmetjenesten. 

- Jobbe for mer tid og tillit til de ansatte og mot byråkratisk detaljstyring og 

stoppeklokkeomsorg. 

- Kreve at kommunale omsorgstjenester skal utføres av kommunalt ansatte. 

- Innføre en primærkontakt for alle brukere av omsorgstjenester. 

- Etablere en kommunal plan mot ensomhet blant eldre innbyggere. 

- At folkehelseperspektivet skal ligge til grunn i alle kommunale planer. 

- Ansette kommunepsykologer. 

- Støtte etablering av Fontenehus som supplement til kommunale tjenester. 

- Øke fokuset på tidlig innsats innen rus- og psykiatri. 

- At sosialsatsene til NAV skal følge nasjonale anbefalinger. 

- Satse på kommunale tiltak for å få arbeidsledige raskere ut i arbeid. 

- Sørge for at alle kommunale bygg og friområder er tilpassa brukerne og 

tilgjengelige for alle gjennom universell utforming. 

 

PLAN OG MILJØ 

Rygge SV mener at hensynet til miljø og klima må ligge til grunn for alle 

kommunale planer. Vi ønsker å skape en grønn og moderne kommune som folk 

trives i. Satser vi grønt lokalt, bidrar vi til å løse de globale klima- og 

miljøutfordringene. Rygge SV vil ta vare på miljøet for framtidige generasjoner 

og gi innbyggerne grunnlag for fornybar næringsutvikling og rike 

naturopplevelser. 



Rygge SV vil at Rygge kommune skal være en foregangskommune for grønne 

innkjøp. Vi vil stille klima- og miljøkrav ved kommunale innkjøp, blant annet ved 

å kreve at den mest miljøvennlige teknologien brukes. Dette vil vi gjøre både for 

å kjempe for miljø og klima, men også for å løfte fram bedrifter som driver 

klima- og miljøvennlig produksjon. 

Rygge SV vil at alle kommunale bygg og virksomheter skal jobbe for å oppnå 

miljøfyrtårngodkjenning. 

Vi skal jobbe for et bedre kollektivtilbud i kommunen. Vi skal jobbe opp mot 

Østfold kollektivtrafikk for at alle innbyggerne i kommunen skal ha et godt 

kollektivtilbud, blant annet med Flex-ordningen der vanlig rutebuss ikke går. 

Rygge SV vil ha flere, bedre og sammenhengende gang- og sykkelveier. At flere 

sykler til jobb og skole vil både redusere utslipp og bedre folkehelsa. 

Vi vil ha flere miljøvennlige biler. Når kommunen bytter ut bilparken, skal det 

kjøpes el-biler og det må etableres flere ladepunkter spredt i kommunen. 

Rygge SV skal verne strandsonen. Vi vil si et klart nei til ytterligere utbygging 

innenfor hundremeterssonen og på den måten sikre fri ferdsel for alle. 

Vi vil beskytte matjorda. Vi velger natur og matjord framfor betong og asfalt, og 

vil si nei til ytterligere nedbygging av matjorda, og ta vare på mangfold og 

naturopplevelser. 

Rygge SV skal sammen med bøndene, jobbe for et moderne og framtidsretta 

landbruk. Vi skal jobbe for et enda bedre landbruk som er leverandører av trygg 

og kortreist mat. Sammen med bøndene og landbrukets organisasjoner ønsker vi 

å utvikle forsøk med parsellhager. 

Vi ønsker oss et grønt og framtidsretta næringsliv. Vi mener at satsing på 

innovasjon og entreprenørskap vil gi verdiskaping og utvikling. 

Rygge SV vil: 

- Sørge for at kommunen stiller klima- og miljøkrav ved innkjøp, og blir en 

foregangskommune for grønne innkjøp. 

- Bedre kollektivtilbudet i kommunen, blant annet gjennom utvida Flex-

ordning. 

- Jobbe for kollektivknutepunkt ved E6 og ved jernbanestasjonen på 

Halmstad. 

- Jobbe for flere, bedre og sammenhengende gang- og sykkelveier. 

- Bytte ut kommunens eksisterende bilpark med el-biler. 

- Etablere flere ladepunkter for el-biler spredt i kommunen. 



- Verne strandsonen mot ytterligere utbygging. 

- Si nei til ytterligere nedbygging av landbruksarealer. 

- Jobbe for et framtidsretta landbruk. 

- Legge til rette for forsøk med parsellhager og andelsbruk. 

- Jobbe for en gjennomførbar vedlikeholdsplan for kommunale bygg. 

- Bygge flere, rimelige boliger. 

- Satse på Halmstad som vekstområde. 

- Bygge flere omsorgsboliger. 

- Innføre en næringsoffensiv med fokus på økt verdiskaping og flere 

arbeidsplasser. 

- Etablere møteplasser og støtte for entreprenører innen grønn, klimavennlig 

næring. 

 

ARBEIDSLIV 

Rygge SV mener at et rettferdig og velorganisert arbeidsliv gir et bedre samfunn 

for alle. Vi vil at Rygge kommune skal være i forkant i kampen mot forskjeller og 

mot sosial dumping. Et arbeidsliv hvor folk føler seg trygge og godt behandla gir 

bedre produktivitet og mindre sykefravær. 

Vi skal ta kampen for fulle, faste stillinger. Ansatte i deltidsstillinger må få tilbud 

om så stor stilling de ønsker og vikarer med lang fartstid i kommunen må få 

tilbud om fast jobb. 

Rygge SV skal jobbe mot sosial dumping. Vi krever at Rygge kommune forplikter 

seg til å ikke samarbeide med bedrifter som ikke har tariffavtale i alle ledd. 

Vi forplikter oss til å satse på likelønn. Vi vil opprette en særskilt lokal pott ved 

lokale forhandlinger som skal sørge for at lønnsforskjellene mellom kvinner og 

menn utjevnes. 

Rygge SV ønsker bedre inkludering i arbeidslivet. Vi skal jobbe for at Rygge 

kommune ansetter flere med etnisk minoritetsbakgrunn og flere med nedsatt 

arbeidsevne. 

Vi har et sterkt fokus på flere lærlingplasser i kommunen. Vi krever at Rygge 

kommune forplikter seg til to lærlinger per tusen innbyggere i kommunal 

virksomhet, og at alle som påtar seg oppdrag av en viss størrelse for kommunen 

skal ha lærlinger i oppdraga. 



Rygge SV ønsker å styrke trepartssamarbeidet. Vi skal jobbe for å utvikle 

samarbeidet mellom politikere, administrasjon og de ansattes organisasjoner, og 

sørge for reell innflytelse for de ansatte. 

Rygge SV vil: 

- At deltidsansatte skal få tilbud om så stor stilling som de ønsker. 

- At vikarer blir fast ansatt etter et år som vikar i kommunen. 

- Tilrettelegge for etter- og videreutdanning for ansatte som ønsker det, 

med permisjon med lønn. 

- Kreve at kommunen inngår forpliktende arbeid mot sosial dumping og ikke 

handler med bedrifter uten tariffavtale. 

- Opprette lokal likelønnspott for å utjevne lønnsforskjeller mellom kvinner 

og menn. 

- Jobbe for at flere med minoritetsbakgrunn og nedsatt arbeidsevne får jobb 

i kommunen. 

- Kreve flere lærlingplasser i kommunen og at bedrifter som får store 

oppdrag for kommunen skal ha lærlinger i oppdraga. 

- Styrke trepartssamarbeidet og sikre ansattes innflytelse på egen 

arbeidsplass. 

- At Rygge kommune skal bli skatteparadisfri sone, og ikke handle med 

bedrifter registrert i skatteparadis. 

 

INNKLUDERING 

Rygge SV skal jobbe for at byrder og goder fordeles bedre. Mellom kjønnene, og 

mellom nordmenn og innvandrere. Vi lever midt i en verden der humanitære 

kriser står i kø. Sult, tørke og krig er hverdagen for mange. Vi er overbevist om 

at innbyggerne i Rygge er samfunnsengasjert, hjertevarme mennesker som er 

villige til å stille opp for dem som har det verre enn oss. 

Vi har foreslått å ta imot 15 syriske flyktninger per år, i tillegg til dem staten ber 

oss om å ta imot fra ordinære flyktningmottak. 

Rygge SV skal jobbe for bedre integrering av flyktninger. Vi vil satse på å styrke 

kommunens integreringsarbeid, blant i annet i samarbeid med frivillig sektor og 

næringslivet i kommunen. 

Vi ønsker en gjennomgående satsing mot vold og overgrep. Vi vil styrke arbeidet 

mot seksualisert vold, overgrep og vold i nære relasjoner. Gjennom å styrke 



helsetjenesten, barnevernet og krisesenteret skal vi nå målet om å hjelpe flere 

tidligere. 

Rygge SV vil inkludere mennesker med nedsatt fysisk og psykisk funksjonsevne. 

Vi skal jobbe for gode tiltak i offentlig regi og for at flere blir integrert i det 

ordinære samfunnslivet. 

Rygge SV vil: 

- Ta imot det antall flyktninger fra mottak som staten ber oss om. 

- Delta i dugnaden for syriske flyktninger og ta imot en syrisk 

overføringsflyktning per tusen innbygger i året. 

- Styrke kommunens integreringsarbeidet. 

- Samarbeide med Frivilligsentralen, lag og organisasjoner om integrering.  

- Styrke kommunens arbeid mot seksualisert vold, overgrep og vold i nære 

relasjoner. 

- Inkludere flere med nedsatt fysisk og psykisk funksjonsevne i det ordinære 

arbeidslivet. 

- Jobbe for at kommunen øker bevilgningene til krisesenteret. 

 

Rygge SV går til valg på et program som vil endre Rygge kommune. Vi skal 

jobbe for bedre læring i skolen, bedre velferd for innbyggerne og for et anstendig 

arbeidsliv. Solidaritet, likestilling og miljøansvar skal være grunntankegangen i 

framtidas Rygge. 

Vårt mål er en kommune som benytter sine fordeler til det beste for kommunens 

innbyggere. For Rygge SV betyr dette å utnytte våre gitte ressurser på best 

mulig måte, for derigjennom å skape arbeidsplasser og utvikling. 

Politikk handler om mer enn budsjettbalanse. Skal vi utvikle en bedre kommune 

for innbyggerne, må vi våge å prioritere. Det er politikernes oppgave. Rygge SV 

vil prioritere læring, velferd, utvikling og miljø framfor skattelette og 

kommunesammenslåing. 

Rygge SV lover å ta kampen for Rygge kommune. Vi skal ta kampen for en 

kommune der folk trives og utvikles. Der by og land, skog og strand ivaretas, og 

der hensynet til folks ve og vel settes foran kortsiktig gevinst. 

SVs slagord er TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN – ta kampen sammen med 

oss! 

 


