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OVERORDNA OM RE SIN FRAMTID:  
 

Re SV vil arbeide for at Re skal opprettholdes som sjølstendig kommune 

slik den er i dag, uten sammenslåing med Hof og Holmestrand, evt. Sande 

eller andre kommuner. 

 

Dette har vært Re SVs standpunkt i flere år. Standpunktet har støtte hos en stor 

del av befolkningen, kfr. befolkningsundersøkelsen av nov. 2014 som viste at 

44 % er motstandere av en slik sammenslåing – hele 51 % av innbyggerne under 

30 år. Så mange som 58 % av innbyggerne deler SVs standpunkt og ser ikke 

behovet for sammenslåing. 

 

Vi har enda ikke sett noen overbevisende dokumentasjon på at tjenestene eller 

økonomien i Re vil bli styrket av å bli slått sammen med nabokommuner, som er 

i omtrent samme økonomiske situasjon som oss sjøl. Derimot er vi åpne for 

interkommunalt samarbeid der dette sees som tjenlig og hensiktsmessig. 

 

Vi mener det er grunn til å uroe seg for at innbyggernes tilknytning til det vi 

kjenner som Re vil bli svekket ved en sammenslåing, at færre vil engasjere seg 

politisk og at vi vil få en topptung og mer byråkratisk kommune, der det blir 

lenger avstand mellom folk og folkevalgte.  

 

Vi mener også det er grunn til å stille spørsmål ved om den positive utvikling vi 

har sett mht. Revetal vil bli prioritert i framtida, med et kommunesenter som 

ventelig vil ligge i Holmestrand, og med sterkt redusert politisk innflytelse fra 

Re sin side på den nye (felles)kommunens prioriteringer. 

 

Re SV vil arbeide for en styrket kommuneøkonomi, og viser til at SVs 

alternative statsbudsjett for 2015 ville gitt Re 6,6 millioner kroner mer til 

disposisjon. 

 

Re SV vil anbefale innbyggerne å stemme ja til Re som fortsatt sjølstendig 

kommune ved folkeavstemminga 14. september 2015.  
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VÅR VIKTIGSTE SAK: 

 

Barn og unge først! 
 
Ungene er framtida. Det er også de som er mest avhengige av en velfungerende kommune. Re 

har tatt et kjempeløft for en verdig alderdom med det nye helsehuset. Nå er tida kommet til å 

satse på barn og unge. Det er samtidig en god vekststrategi for å tiltrekke oss nye, unge 

mennesker til kommunen.  

 

Re SV vil arbeide for disse tiltakene i kommunestyreperioden: 

 

 

 

 Bygg ny ungdomsskole snarest 

 Knytte tilbud for ikke-organisert ungdom til ungdomsskolen 

 Eiendomsskatt innføres øremerka skole. Til bygging, drift og 

          vedlikehold. 

 Ikke flere runder på skolestruktur. Nåværende skoler opprettholdes. 

          SV er åpne for fleksible kretsgrenser. 

 Utrede kostnader ved 2 barnehageopptak i året og med gratis 

          kjernetid i SFO 

 Fokus på kvaliteten i SFO og barnehager. En plan for  

          kvalitetssatsing vedtas i samråd med ansatte, barn og foreldre 

 Prioritere arbeid for ungdom 16-25 som ikke ønsker videre  

          skolegang. Støtte tiltaket 16-23. Ha tiltak for å få ned frafallet i  

          videregående skole. Få fram potensialet hos skoletrøtte unge. 

 Barnevernet sikres tilstrekkelige ressurser. Alle barn skal sees. 

 Vold og overgrep mot barn må tas på alvor. En tverrfaglig 

           tiltaksplan skal utarbeides, der barns egne erfaringer tillegges stor  

          vekt. 

 Ta ungdomsundersøkelsen på alvor. Trygg kommune å bo i for alle  

          barn. Satsingsområde for tiltaket «Trygge lokalsamfunn» i Re 

 Styrking av forebyggende skolehelsetjeneste 

 At kommunen tar inn flere lærlinger 
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      GJENREIS MILJØKOMMUNEN RE 

 

I løpet av de seinere årene har Re kommunes rykte som miljøkommune fått store riper i 

lakken: 

Revac-skandalen, uløste problemer med villfyllinger, utilstrekkelige løsninger for el-bil-

lading, nedleggelse av Miljøforum og miljøfondet, mangel på handlekraft for bruk av 

fornybar energi, er bare noen stikkord for dette. Kommunens mål om å oppnå reduksjon i 

CO2-utslipp tilsvarende vår andel av Norges Kyoto-forpliktelser hverken måles eller nås. 

Et lyspunkt er bruk av fornybar energi i Re Helsehus. 

Re SV vil: 

 Bruke lovverket for å gjennomføre bruk av fornybar energi overalt der det 

er mulig 

 Få til etablering av flere ladestasjoner for Elbiler 

 Gjenreise et forum for engasjement og dialog med miljøinteresserte 

innbyggere – et ressursforum for klima og energi 

 Kreve at reduksjonene i CO2-utslippene i kommunen måles og at en ny 

handlingsplan utarbeides 

 Engasjere skoler og skoleelever i registrering av alle villfyllinger i 

kommunen, et «Rusken i Re».  Disse fyllingene skal fjernes i løpet av 

neste kommunestyreperiode, på grunnlag av en plan med tilstrekkelige 

ressurser 

 På basis av Revac-rapporten fra Kontrollutvalget i kommunen etablere et 

mye bedre system for sikring mot miljøutslipp fra landbruk og bedrifter, 

evt. i samarbeid med andre instanser 

 Forhindre at rent vann blir en kommersiell vare, men i størst mulig grad 

en offentlig oppgave å sikre for befolkning og næringsliv.  

 Sikre et aktivt jordvern i alle deler av kommunen som ikke er definert 

som byggeområder i kommuneplanen. Restriktiv bruk av dispensasjoner. 

 Bygge ut gang- og sykkelstier på en planmessig måte 

 Utrede muligheten for solcellepark i områder som egner seg spesielt godt 

for dette 
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     SATS PÅ NÆRING OG VEKST  

 
Re har en svært lav egendekning av arbeidsplasser, og svært mange pendler ut av 

kommunen til arbeid. Samtidig har kommunen svært ambisiøse mål for befolkningsvekst 

– mye av denne veksten blir bilbasert. Kollektivtrafikken er utilstrekkelig utbygget, og 

Timekspressens nedlegging av rute 8 langs Bispeveien er et tilbakeslag for kommunens 

vekstpotensiale. Samtidig defineres vekstforutsetningene noe snevert: I tillegg til 

byggeklare tomter er det viktig å sikre gode oppvekstvilkår for ungene, gode skoler og 

gode fritidstilbud. Folk i dag stiller høye krav. 

SV vil: 

 Bygge ungdomsskole på Revetal og ha høy standard på barneskolene 

skolene, både mht. bygninger og innhold 

 Til en hver tid ha tilstrekkelig antall barnehageplasser å tilby 

 Satse tungt på videreutvikling av Revetalområdet mht boliger, 

infrastruktur og arbeidsplasser 

 Ha et utbyggingsmønster som reduserer bilbruken, og stimulerer til mest 

mulig bruk av kollektivtilbud, sykkel og gange 

 Arbeide for at bedre kollektivtilbud innad i Re, og mellom Re og 

omkringliggende kommuner.  

 Utvikle Linnestad næringsområde med vekt på minimering av støy og 

andre forurensningskilder 

 Utvikle andre næringsområder i Re på en miljøbevisst måte  

 Utvikle en «grønn profil» for næringsetablering og stimulere til etablering 

og plassering av bedrifter som tilfredsstiller kriterier for miljøbevissthet 

 Støtte arbeidet med å få et nytt landsfengsel til nordre Vestfold 
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OMSORG FOR DE SOM TRENGER DET MEST – DEN SOLIDARISKE 

KOMMUNEN RE 
Kommunen har nå tatt et løft for de eldre og funksjonshemmete som trenger det mest 

gjennom etableringa av Re Helsehus og en styrking av budsjettene innen pleie og omsorg og 

barnevern. SV har støttet dette, og til dels gått i spissen for det. Men fremdeles er mye 

ugjort: Innen psykiatri, rusomsorg, vold og mishandling, dårlige boligløsninger o.a. 

Undersøkelser viser at mange ungdomsskoleelever sliter med sitt selvbilde, med ensomhet 

og angst.  Prestasjonspress og krav om vellykkethet skaper problemer for mange. Sjøl om de 

fleste har det materielt bra, sliter mange med følelsen av å komme til kort i et samfunn som 

er sterkt opptatt av maksimal individuell lykke. Mobbing er alt for utbredt til at vi kan slå oss 

til ro med det. SV er glade for det engasjementet som er kommet til uttrykk blant barn, unge 

og foreldre mot disse problemene. 

SV vil: 

 Samarbeide med Barne- og Ungdomsrådet, foreldre og lærere i 

utarbeidelsen av en strategi for å motarbeide mobbing, ekskludering og 

press i skolehverdagen, Basere arbeidet på «Beste Praksis» - lære av de 

skolene som gjør det best i kommunen. 

 Styrke forebyggende skolehelsearbeid og sosialfaglig arbeid på 

ungdomstrinnet 

 At kommunen erkjenner omfanget av problemet med rusbruk blant 

ungdom, og iverksetter tiltak 

 Etablere sosiale boligløsninger for rusavhengige, mennesker med 

psykiske problemer, flyktninger og unge som er på vei ut av barnevernet 

etter fylte 18 år 

 Satse på bemanning av boliger der dette trengs for å bistå mennesker til å 

mestre sine egne liv 

 Vurdere å beholde kommunale boliger i stedet for å selge dem 

 Ha på plass en ny boligsosial handlingsplan 

 Videreutvikle  en handlingsplan mot vold og mishandling av kvinner og 

barn i Re, i samarbeid med dem det angår. Trekke inn ekstern 

kompetanse, som Incestsenteret og Krisesenteret i Vestfold 

 Benytte kompetansen også fra Familievernet i Vestfold og Alternativ til 

Vold i dette arbeidet. 

 Sette temaet vold og mishandling på kartet i kommuneplanen og i 

kommunestyret i Re 
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JA TIL KULTUR! 

 
SV mener et rikt kulturliv og kulturtilbud både må sees som en del av de 

velferdstjenester en kommune bør stimulere og støtte, og som en del av kommunens 

profil for å tiltrekke seg nye innbyggere. 

Re som landkommune må satse på sine naturlige fortrinn, som en rik natur og et levende 

foreningsliv. I tillegg vil vi legge særlig vekt på å styrke biblioteket og kulturskolen. SV vil 

sjølsagt støtte idrett, korps og andre tradisjonelle tiltak, men vil legge spesiell vekt på 

tilbud til uorganisert ungdom.  

SV vil: 

 Styrke kulturskolen 

 Støtte arbeidet med å etablere tiltak for uorganisert ungdom på kveldstid 

 Ha et livssynsnøytralt seremonirom i kommunen 

 Arbeide for at vedlikeholdet av kirkene overdras til OVF – 

Opplysningsvesenets fond 

 Støtte spesielt opp under lag og foreninger som bidrar til tiltak for barn 

 Videreføre arbeidet med satsing på Re Middelalderdager og slagene på Re 

 Styrke biblioteket – spesielt tilbud til barn og unge 

 Utvikle biblioteket som møteplass og debattarena, slik vi for eksempel ser 

i Litteraturhus og bibliotek mange andre steder 
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     FLYKTNINGER OG INNVANDRERE  

 
Re har så langt opplevd få problemer med de flyktninger vi har tatt i mot. Likevel er 

flertallet i kommunestyret veldig tilbakeholdne med å følge ulike regjeringers oppfordring 

om på bosette flere enn vi gjør. Samtidig er det lite kunnskap om kvaliteten i det 

integreringsarbeid som gjøres, f.eks. mht norskopplæring. SV mener det må legges mer 

vekt på hva slags ressurser flyktninger og innvandrere kan utgjøre for kommunen, for 

eksempel i form av flerspråklighet, kulturkunnskap og solidaritet. 

SV vil: 

 Ta i mot det antall flyktninger Regjeringa ber om 

 Styrke og forbedre norskopplæringa for flyktninger og innvandrere 

 Styrke arbeidet med boliger og vertsfamilier for flyktninger 

 Forsterke innsatsen for å få flere flyktninger tidlig ut i arbeid 

 At kommunen skal ha spesielt fokus på innvandrerkvinners situasjon, slik 

at de kommer ut i arbeid eller utdanning 

 At kommunen forsterker innsatsen for å registrere og avklare situasjonen 

for barn av arbeidsinnvandrere, slik at deres rettigheter blir ivaretatt 
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STYRK ÅPENHET, SOSIALT ANSVAR OG DEMOKRATI 

 
Foreldre og barn viste et stort engasjement da skolene var truet av nedleggelse før jul 2014. 

Dette engasjementet ble rost fra alle kanter. Re er en ny kommune, men innbyggerne har raskt 

knyttet seg til identiteten som Reinger, og mange kontakter ordføreren på hans 

«ordførerhjørne» på Meny, eller bruker mulighetene under «Åpen post» i 

kommunestyremøtene. SV vil forsterke dette engasjementet. Samtidig vil vi at alle grupper 

skal høres. Vi mener også at det er viktig at kommunale beslutningsprosesser er mest mulig 

gjennomsiktige, og at kommunen praktiserer meroffentlighet overfor publikum. Kommunens 

informasjonsarbeid kan styrkes. Vi etterlyser også en bevissthet rundt de demokratiske 

utfordringene med interkommunalt samarbeid. SV ønsker å forhindre sosial dumping og at 

kommunale midler kan havne i skatteparadiser. 

SV vil: 

 Legge særlig vekt på å trekke barn og unge med i beslutninger som angår 

dem sjøl 

 At kommunen skal delta i forsøk med stemmerett for 16-åringer 

 Forbedre kommunens informasjonsarbeid slik at innbyggerne kan få fulgt 

bedre med og øve innflytelse på det som skjer 

 At kommunens saksutredninger og møter skal være mest mulig 

tilgjengelige for publikum 

 At det hentes inn erfaringer med å demokratisere interkommunalt 

samarbeid 

 At kommunen skal skjerpe kampen mot sosial dumping og 

arbeidslivskriminalitet 

 At kommunen aktivt skal forhindre at kommunale midler kan havne i 

skatteparadiser 

 At kommunen skal stille krav om lærlinger fra firma som skal delta i 

anbudskonkurranser 
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 STOL PÅ DE ANSATTE 

 
Nasjonalt  har SV lansert en «tillitsreform» i offentlig sektor. I stedet for kontroll og målinger 

av de ansatte, ønsker SV å basere seg på ansattes skjønn og faglighet i mye større grad enn i 

dag. Vi vil verdsette de ansattes kompetanse, og slippe til de ansattes kreativitet og 

oppfinnsomhet. Arbeidsglede og yrkesstolthet må gjenreises. Vi vil også gi de ansatte ro til å 

gjøre jobben sin, og legge mindre vekt på omstilllinger og organisasjonsendringer som ofte 

har karakter av «keiserens nye klær». Ved å si nei til kommunesammenslåing ønsker vi også å 

strekke ut ei hånd til de ansatte: Ei slik omstilling er uhyre krevende og kan gi mye 

energilekkasje - det viser erfaringene med sammenslåinga mellom Ramnes og Våle til Re for 

13 år siden. Vi ønsker at de ansatte skal kunne konsentrere seg om å gi et best mulig tilbud til 

«brukerne», hva enten det er barn, unge, eldre eller innbyggerne generelt. 

SV vil: 

 Si nei til en energitappende kommunesammenslåing 

 Fjerne tidstyvene – fjerne alle målinger og kontrollsystemer som ikke har 

de ansattes tillit 

 Gjøre en kritisk gjennomgang av lederoppgavene i kommunen med tanke 

på å redusere unødig byråkrati og ledelse der ansatte på gulvet kan klare 

oppgavene sjøl 

 Kreve at alle større organisasjonsendringer skal være grundig 

forhåndsvurdert, og der eventuelle gevinster skal være klart 

sannsynliggjort og ikke bare basert på teorier og antakelser 

 Innføre rett til heltid – mulighet for deltid som prinsipp i kommunen 

 Hente inn erfaringene fra København som har gjennomført en tillitsreform 

som bl.a. har ført til lavere sjukefravær, økt arbeidsglede og produktivitet 

blant de ansatte i pleie og omsorg 

 Satse på et prosjekt for redusert sjukefravær i samarbeid med de 

tillitsvalgte 

 Vurdere et prosjekt for 6-timers dag i utvalgte arbeidsområder, basert på 

erfaringer fra andre kommuner/arbeidsplasser 

 Få på plass en satsing for eldre arbeidstakere, slik at disse kan 

opprettholde en produktivitet og samtidig få en verdig avgang fra 

arbeidslivet 

 Sikre at ansatte får innsyn og innflytelse ved etablering av nye 

interkommunale samarbeidsordninger, kfr. arbeidsmiljølovens 

bestemmelser om medvirkningsrett. 
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