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Stokke SVs viktigste saker 2015-2017 

Stokke SV for nærdemokrati 

Stokke SV sier ja til et varmt samfunn 

NÆRMILJØ 
Stokke SV vil bevare Stokke som sentrum. Stokke SV vil bevare nærhet til 
kommunale tjenester i den ny kommunen. Stokke SV vil følge opp avtaler om å 
beholde NAV, helsestasjon, bibliotek, skoler og barnehager i nærmiljøet. 
Stokke SV vil ha kortreiste barn. 

SKOLE 
Stokke SV sier ja til styrket offentlig skole med tilstrekkelig mange voksne pr 
barn. En skole som gjenoppretter tilliten til lærerne uten teststyring og 
skjemavelde.  
SV ønsker å øke skoledagen med fysisk aktivitet, kulturtilbud, leksehjelp og 
måltid. I første omgang forsøk med en times økning til skolelekser – slutt på 
hjemmelekser – mer frihet til barn og foreldre. 

BOLIGER 
Stokke SV sier ja til kommunal styring av bygging av boliger til flyktninger, 
vanskeligstilte og unge i etableringsfasen etter Sandnes-modellen med eget 
tomteselskap og strenge krav til utbyggerfirmaer. 

OFFENTLIGE TJENESTER 
Stokke SV vil at kommunale penger skal brukes til gode kommunale tjenester – 
ikke til privat profitt og innviklede anbudsordninger. 

ANSATTMEDVIRKNING 
Stokke SV vil følge opp ansattemedvirkning i alle prosesser i kommune-
sammenslåingen. Stokke SV vil arbeide for å avskaffe ufrivillig deltid i 
kommunen. Stokke SV vil arbeide for at Stokkes gode praksis på å ta inn 
lærlinger videreføres i hele den nye kommunen. 

FLYKTNINGER 
Stokke SV mener at i et varmt og raust samfunn har vi plass til å ta imot små 
og store mennesker som har flyktet fra krig og vold og elendighet. Stokke 
kommune og kommende Sandefjord kommune må ta imot og bosette minst så 
mange flyktninger som det anmodes om fra IMDi.  

SØNDAGER 
Stokke SV sier ja til søndagsstengte butikker. Vi vil ha en annerledesdag, hvor 
butikkansatte kan være fri til å være sammen med familien sin. 
 

NÆRDEMOKRATI 
Stokke SV vil være med på å utvikle nærdemokrati-modell for storkommunen. 
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- Vears befolkning skal ha avgjørende innflytelse ved folkeavstemningen om 
kommunetilhørighet. SV vi jobbe for det som et tydelig flertall av Vears 
befolkning ønsker. 

Kandidatene sier: 
Nærmiljøet berikes av ildsjeler. Stokke SV ønsker å samarbeide med velfor-
eninger. Vi vil he en levende bygd og støtte initiativ som skaper og 
opprettholder treffsteder for Stokkes befolkning. 
 
Stokke SV vil jobbe for at kommunen skaffe billige boliger til flyktninger, 
vanskeligstilte og de som er i startfasen. Vi ønsker at Stokke kommune tar imot 
og bosetter de flyktninger som det anmodes om fra IMDi. 
 
Stokke SV er mot privatisering av barnehage, skole, sykehjem og andre offent-
lige institusjoner. Vi mener Vear skal bestemme hvilken kommune de skal til-
høre.  

Innledning 

En politikk for framtida 
SV er et sosialistisk parti som arbeider for et grønnere og mer rettferdig Norge. SV ønsker et samfunn der det 
vi produserer og forbruker ikke overstiger miljøets bæreevne. Vi ønsker også et samfunn der forskjellene 
mellom rike og fattige blir mindre, og hvor barn og unge gis gode oppvekstvilkår og utdanningsmuligheter. 

SV har tradisjon for å prioritere miljø, skole, helse og omsorg og rettferdig fordeling og dette vil vi fortsette 
med. Vi vil at folkets behov skal styre – ikke kapitalinteresser. Vi vil bevare velferdsstaten. Vi vil ha en skole 
som oppfyller intensjonen om tilpasset opplæring.  Vi vil ha full barnehagedekning til en fornuftig pris. Vi 
mener at et godt, rimelig og pålitelig kollektivtilbud er viktigere enn nye, dyre veier.  

Vi vil ha trygge skoleveier og skoler og barnehager nær brukerne. Vi ønsker å øke kollektivtrafikktilbudet og 
bevare gode muligheter for friluftsliv i nær tilknytning til der folk bor.  

Vi vil at ulike mennesker i Stokke skal ha like muligheter for utvikling og trivsel. 

Vi ønsker sosiale arenaer som ikke dreier seg om konkurranse eller er drevet av profitt. 

Stokke SV er opptatt av å opprettholde en balanse mellom næring og bosteder og mellom natur og kultur i 
Stokke kommune.  

I dag fattes alt for mange beslutninger for langt unna dem de angår. SV ønsker et levende folkestyre. Derfor vil 
vi at politikerne skal ta makt tilbake fra det private markedet. 

Vi vil ha gode offentlig velferdstjenester. Vi vil også at alle de som bruker velferdstjenester – som skoler eller 
sykehjem – skal få bestemme mer over sin egen hverdag, gjennom god og nær dialog med ledere og ansatte. 
SV ønsker offentlige velferdstjenester som er tilpasset hver enkelt bruker, og som tar hensyn til at folk er 
forskjellige. 

Stokke SV sier NEI til konkurranseutsetting og privatisering av kommunale velferdstjenester innen skole, 
helse, omsorg og kultur i Stokke, og på denne måten motvirke en utvikling som litt etter litt bryter ned det 
politiske ansvaret for, og dermed den demokratiske styringen av den offentlige produksjonen av tjenester.  

Privatisering av velferdsordninger vil også føre til at private aktører "skummer fløten" av velferdssystemet. 
Offentlige midler skal brukes til velferdsgoder, ikke til profitt for investorer. Gode velferdsordninger bygger på 
at det offentlige og frivillige organisasjoner samarbeider med grunnlag i kommunale planer og avtaler.  

I vårt valgprogram skriver vi om hvilke saker vi i SV brenner for, og hvilke saker vi ønsker å prioritere i vårt 
arbeid de neste fire årene. Har du spørsmål eller kommentarer, håper vi du tar kontakt og deler din mening med 
oss. 

God lesning! 
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Kommunesammenslåing 
Ved kommunesammenslåingen vil SV vektlegge nærhet til kommunale tjenester, gode sentrumsfunksjoner for 
alle, og forebygging av at utkanter blir mindre attraktive boområder.  
Stokke SV vil bevare Stokke som sentrum. Stokke SV vil bevare nærhet til kommunale 
tjenester i den ny kommunen. Stokke SV vil følge opp avtaler om å beholde NAV, 
helsestasjon, bibliotek, skoler og barnehager i nærmiljøet. Stokke SV vil ha kortreiste barn. 

Miljø 

Miljøvern 
SV vil ha lokalsamfunn som: 

• arbeider for å bli uavhengig av fossil energi 
• arbeider for å sikre ren luft og giftfri hverdag  
• vil sikre allemannsretten og satse på friluftsliv og skjøtsel av friluftsområder  

 Stokke kommune 
• skal inspirere til og premiere gode miljøvalg og helhetstenkning hos private og næringsliv 
• skal sørge for høy miljøkompetanse innenfor forvaltningen og søke råd hos relevante og uavhengige 

fagmiljø.  
 

Naturens rikdom av planter og dyr og deres leveområder, må sikres for framtida. 
Kommunen har store utfordringer innen miljøvern. Skal jorda ha en framtid, må vi snu utviklinga hvor den 
vestlige verden stadig forbruker og forurenser mer. En satsing på miljøvern er et bidrag til en bærekraftig jord, 
men vil samtidig føre til en bedre livskvalitet for kommunens innbyggere. SV garanterer at vi tar parti for 
miljøet og naturen. 
 
SV tar i sitt miljøengasjement utgangspunkt i målsettingene i "Lokal Agenda 21", som ble vedtatt på FN’s 
toppmøte i Brasil i 1992. Her oppfordres alle verdens kommuner til å gå i dialog med innbyggerne, lokale 
organisasjoner og næringsliv for å utvikle egne handlingsplaner for bærekraftig utvikling. Stokke kommune har 
sluttet seg til dette. 

Miljøkommune  
Stokke SV vil at kommunen følger opp og videreutvikler ”Klima- og energiplan” som ble vedtatt i september 
2010. I Utfordringsdokumentet 2012-2015 (2.mai 2011), s.50 og 51 skisseres en rekke mål og 
strategier/virkemidler for en mer klima- og miljøvennlig Stokke kommune. SV vil i periodens 
budsjettbehandlinger være pådrivere for at viktige tiltak i klima- og energiplanen blir prioritert og gjennomført.  
SV mener at disse målene bør prioriteres høyt:  

• Fortsette den gode jobben med utbygging av gang- og sykkelstier og oppfordre innbyggerne til å 
benytte dem. 

• kollektivbruk, samt utfasing av kommunale kjøretøy med fossilt drivstoff. 
• Følge opp gjenvinning av avfall i kommunale og private virksomheter 
• Utnytte kommunens påvirker-rolle i forhold til bevisstgjøring og handlekraft i miljøspørsmål – spesielt 

overfor egne ansatte, samt barn og unge i skole og barnehage. 
• Redusere bruken av energi i kommunale bygg. 
• Ansette en klima/miljøvernleder for å jobbe med energibesparende tiltak, og andre klima- og 

miljøsaker. 
• tar vare på naturområder og kulturlandskap til beste for biologisk mangfold, friluftsliv og 

matsikkerhet. 

Miljøfyrtårn 
Stokke SV ønsker at Stokke kommune følger opp intensjonene i miljøfyrtårn-
sertifise-ringen og utvider planene til også å gjelde kommunale virksomheter utenfor 
rådhuset. 

Mindre avfall 
SV har vært pådriver for økt sortering av avfall  og reduksjon i forbruket, særlig av engangs-produkter og varer 
som skaper mye avfall. Kommunen må slutte å bruke engangs-produkter i egne virksomheter, unntatt helt 
nødvendige hygieneprodukter. 
 
Stokke SV har ønsket velkommen henteordningene av plast, papir , glass, metall og bioavfall.  Stokke SV 
støtter den interkommunale avfallshåndteringen i regi av VESAR. 
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Vi vil at modell for kildesortering i privathusholdninger i Stokke kommune også skal gjelde kommunale 
virksomheter, 
 
Stokke SV vil at kommunen etablerer en rådgivningstjeneste for forbrukerne for å fremme et mer miljøvennlig 
forbruk som gir mindre avfall og energiforbruk. Rådgivning om hjemmekompostering av organisk avfall må 
være et tilbud her. 

Mindre utslipp 
Innsatsen for å stoppe lekkasjer fra vann- og kloakkrør må økes, og flere husstander må knyttes til kloakknettet. 
Det må satses på vannbesparende tiltak, og innføring av vannmålere for å stimulere til mindre vannforbruk. Det 
må også igangsettes flere tiltak for å sikre vannkvaliteten i bekker og vann i kommunen.  

Kollektivtransport 
Av hensyn til miljø, trafikksikkerhet og økonomi ønsker Stokke SV å styrke kollektivtilbudet. 
Jernbanestasjonen i Stokke en svært viktig del av kollektivtilbudet. Stokke SV mener at det er økonomisk og 
miljømessig lønnsomt å satse på jernbane. Det er viktig at jernbanetilbudet i Stokke opprettholdes og forbedres. 
Vi er opptatt av at toget skal stoppe der folk bor og arbeider.  Stokke SV ønsker på sikt under- eller 
overbygging av jernbane/vei gjennom Stokke og nærtog med hyppige avganger som supplement til kommende 
lyntog. 
Vi vil arbeide for at gode busstilbud opprettholdes og at nye etableres.  
Billettprisen må holdes på et nivå som gjør at folk velger å reise kollektivt. Vi vil at kommunen skal orientere 
innbyggerne om kollektivtilbudene, og oppfordre til å bruke buss, tog og sykkel i stedet for bil. Vi mener 
forholdene ligger til rette for at en økning av bussbruken er realistisk. Vi vil ha bedre prispolitikk eksempelvis 
buss-til-jobben-kort. 
Forsøksordningen med pendlerbuss til Borgeskogen til og fra annen buss og tog bør få en ny sjans over lenger 
tid og bør utvides til Fossnes/Skåum området. 

Trafikksikkerhet, gang- og sykkelveier, trygge skoleveier 
Stokke SV vil stimulere til sykkelbruk og sikre de myke trafikantene ved å fortsette den gode jobben med å 
bygge gang- og sykkelveier, blant annet for å gjøre skoleveien sikker. Målet må være at vi en dag kan pryde 
oss med tittelen "Sykkelbygda Stokke". 
Det er fotsatt svært farlige veistrekninger i kommunen som må sikres med gang- og sykkelvei så snart som 
mulig, dette gjelder bl.a. Rørkollveien og deler av Raveien. 
Pengene som investeres i gang- og sykkelveier får samfunnet tilbake, ved færre ulykker, bedre helse og 
miljøgevinst. 

Strandsonen 
Strandsonen er for alle. Strandsonen er en attraktiv del av vår kommune, spesielt for friluftslivet. Derfor må 
denne sonen bevares som et fellesgode, og en felles arv vi skal gi videre. Den må ikke privatiseres ytterligere 
gjennom byggetiltak, gjerder, hager og annet som innskrenker allemannsretten i utmark. SV vil bruke 
kommuneplanen aktivt for å verne om strandsonen og arealer tilknyttet denne. 
Adgang til strandsonen må sikres. SV ønsker å øke tilgjengeligheten for alle, også for mennesker med 
funksjonshemninger til alle kommunens strender. Det er svært positivt at strandområdene i Melsomvik er 
regulert til friområde og at kommunen har støttet den enorme dugnadsinnsats som er ytet ved oppgradering av 
Melsomvik-stranden. 
SV vil legge til rette for at vi sammen tar godt vare på naturen slik at store og små har mulighet til fritid og 
rekreasjon. Vi vil at avfallshåndteringen i naturområdene forbedres ved at det settes opp toaletter og flere 
søppelstativer som tømmes regelmessig. Stokke SV vil  støtte arbeidet for vedlikehold av kyst-stien, og at 
kommunen aktivt oppfordrer til bruk av denne.  

Oppvekst 

Trygg og god oppvekst- en rettighet!  
Ikke all utvikling er positiv utvikling. Vi vil at hver enkelt skal ha maksimal mulighet for å utfolde sine 
personlige ressurser i ansvarlig fellesskap med andre. Vi vil at barn skal vokse opp og oppleve at de er unike og 
at de er en del av et fellesskap. Tilhørigheten starter i familien og utvides gradvis. Stokke kommune skal være 
et sted vi føler oss hjemme, som vi kan være stolte av og hvor vi føler et ansvar for at også alle andre kan 
trives. 
 
Stokke SV mener at en god og trygg oppvekst er en rettighet. I dette ligger det et stort ansvar både for foreldre 
og det offentlige. Ungdomsklubber kan være et viktig møtested for mange ungdommer i Stokke. 
Ungdomsklubber fremmer kultur, toleranse og samhold. De er også svært viktige som et alkoholfritt tilbud til 
unge. Vi mener at kommunale ungdomsklubber i lokalmiljøene skal gjenopprettes med fagutdannet personale. 
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Stokke SV ønsker å styrke det forebyggende arbeid mot kriminalitet og rusmisbruk blant barn og unge. Vi vil 
arbeide for et tettere samarbeid mellom barnevern, PP-tjeneste, skole, helsestasjon, ungdomsklubber, politi og 
barnevernsvakt. SLT, (Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak) – et samarbeid mellom politi, 
barnevern,  ungdomsskole og -klubb bør gjennopprettes. 
http://www.forebygging.no/Metode/Konkrete-tiltak-og-programmer/Andre-registrerte-tiltak/Tiltak-i-
narmiljoet/SLT-Samordning-av-lokale-tiltak/ 
 
Forebygging av vold i hjemmet er dessuten en viktig sak.  SV vil jobbe for at kommunen får en handlingsplan 
mot familievold, og vi vil støtte ”Alternativ til vold”. Vi ønsker at kommunen aktivt skal benytte muligheten 
gjennom Alternativ til vold-terapi for forebygging av gjentakelse for tidligere voldsutøvere. Vi vil også at 
Stokke kommune fortsatt skal støtte krisesenter og incestsenter.  
 
SV vil at kommunen skal stadfeste i kommuneplanen at det ikke er lov å bidra til økt forskjell mellom grupper 
og enkeltmennesker. Stor grad av likhet er dokumentert kriminalitets-forebyggende. 

Helsestasjon 
Helsestasjonen gjør en viktig jobb i det forebyggende helsearbeidet, og for tidlig å fange opp problemer blant 
barn, unge og voksne. Den er et bindeledd mellom ulike etater innen helse, omsorg, barnehager og skole. 
Helsestasjonen samarbeider med barnevernet i det forebyggende arbeid. SV ønsker at offentlige og private 
aktører rundt barn og unge skal samarbeide om tidlig innsats for å forebygge at barn i faresonen mislykkes i 
utdanning og på sosiale arenaer, eller utvikler voldelig eller kriminell atferd.  

Barnehage – kortreiste barn 
Stokke kommune skal fortsatt ha full barnehagedekning med høy pedagogisk kompetanse. Vi må sørge for 
fortsatt barnehagebygging for å følge opp økt etterspørsel på grunn av tilgjengelighet og befolkningsøkning. 
Barn bør ha mulighet for fortrinnsvis å gå i barnehage i sitt nærmiljø, sin skolekrets, og slippe å måtte 
transporteres til andre enden av kommunen. Gangavstand til barnehage er en positiv miljøfaktor på mer enn en 
måte. 
 
SV i sentralt og lokalt vil 
- Innføre en ordning med gratis barnehage for alle femåringer. 
- Utdanne og ansette flere med pedagogisk utdanning i barnehagen. 
- Bygge ut ordningen med gratis halvdagsplass til barn som bor i områder med en høy andel minoriteter. 

Skole  
Enhetsskolen 
Stokke SV vil satse på enhetsskolen slik at alle får lik rett til utdanning. Skolen skal ha fokus på fag, men skal 
også utvikle hele mennesket. Vi ønsker en skole som er med på å utvikle barn og unges empati og sosiale 
ferdigheter slik at de er godt forberedt til å klare seg i samfunns- og arbeidsliv, som selvstendige individer og 
som samfunnsbevisste aktive deltakere i det lokale fellesskapet. 
SV er imot skjema- og teststyring. Det skal være plass til at elever og lærere kan tenke selv og til læring som 
ikke kan måles og veies og som kan har fler enn et fasitsvar. 
 
Enhetsskolen handler ikke bare om lik rett til utdanning, den handler også om at skolen skal være et felles 
samlingssted for alle samfunnslag. I vår moderne verden der grupper og interesser står mot hverandre skal 
skolen forme og skape gjensidig respekt, toleranse og forståelse mellom samfunnsmedlemmene. Meningsløshet 
skaper utrygghet, og vi mener derfor at skolen har ansvar for å skape mening og sammenheng i tilværelsen for 
barn og unge.  
 
Gode kunnskaper i eget språk er en stor fordel ved innlæring av norsk, og følgelig for den videre læringa. 
Morsmålsopplæringen og den tospråklige opplæringen har stor betydning for barn fra språklige og kulturelle 
minoriteter i førskole- og skolealder. SV ønsker å sette av tilstrekkelige ressurser til morsmål, tospråklig 
opplæring og grunnleggende norskopplæring i grunnskolen, og styrke inkluderingsarbeidet. Vi ønsker, evt. i 
samarbeid med nabokommuner å etablere et tilbud mellom ungdomsskole og videregående til ungdom med 
begrensede norsk-kunnskaper og manglende grunnskoleutdanning som gjør dem bedre istand til å fullføre og 
bestå videregående utdanning.  
I dag opplever mange lærere at de ikke strekker til overfor elever som har sammensatte sosiale og læremessige 
vansker. SV vil styrke det pedagogiske støtteapparatet og gi lærerne flere støttespillere som kan hjelpe elever 
med spesielle behov. Ved å trekke andre yrkesgrupper inn i skolen (f.eks. barnevernpedagoger og sosionomer) i 
stillinger som sosialkontakter og miljøarbeidere vil lærerne få bedre tid til å fokusere på undervisning. 
Skolehelsetjenesten er viktig for å kunne bidra til godt tverrfaglig arbeid sammen med det pedagogiske 
personalet. Rådgiverfunksjonen i ungdomsskolen er svært viktige for at elevene skal kunne orientere seg i et 
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stadig mer komplisert utdanningssystem. Svært mange unge slutter på videregående skole uten å fullføre. Vi 
ønsker at rådgiverne i Stokkeskolen skal styrkes og profesjonaliseres, slik at de kan gi ungdom enda bedre 
veiledning foran de vanskelige valgene ved innsøkning til videregående opplæring. Dette bør bli et prioritert 
område i årene som kommer.  SV vil jobbe for at de som skal være skoleledere, har lederkompetanse og 
pedagogisk bakgrunn for det skoleslaget de skal lede. 
  
Vi vil ha plass og kvalitet på barnehager og skoler, og det må være tilstrekkelig med kompetente voksne. 
Undervisningspersonalet må sikres god og riktig etterutdanning. Vi ønsker en skole med gode og målrettede 
utviklingsprosesser, tydelig ledelse og stabil retning.   
 
Det er viktig med veloverveide planer for bygging og opprusting av skolene i kommunen, slik at de 
imøtekommer behovene for moderne arbeidsmåter og organisering, og imøtekommer kravene i 
arbeidsmiljøloven og forskrift om miljøretta helsevern. 
 
SV ser frem til opprusting og utbygging av Stokke ungdomsskole og ny skole på Fossnes /Arnadal. 
 
SV vil 

• Erstatte hjemmelekser med skolelekser -  mer frihet til barn og foreldre. 
• Gi lærerne mer tid til hver elev, ved å innføre en nasjonal norm på 15 elever pr lærer på første til 

fjerde trinn i grunnskolen, og maks 20 fra femte til tiende trinn.  
• Utvide skoledagen med fysisk og kreativ aktivitet, kulturtilbud, skolelekser og skolemat. 
• Samarbeide med fylkeskommunene og NAV. Vi skal gjøre overgangen mellom ungdomsskole og 

videregående lettere, og følge opp de som står uten skoleplass eller arbeid. 
• Sikre skoleansatte et godt tilbud om etter- og videreutdanning, blant annet lederskolering og 

klasseledelse.  
 

SFO og skolefrokost 
Inntil innføring av gratis heldagsskole vil SV ha en kvalitetsheving i SFO slik at ordningen bygger opp under 
skolearbeidet. Vi vil også redusere foreldrebetalingen. 
SFO skal være et trygt tilbud for alle småskolebarn og barn med spesielle behov ut over småskolen. Barna må 
ha mulighet for lek, fritidsaktiviteter, leksehjelp og et sunt måltid. SV i Stokke har som kortsiktig mål å 
redusere egenandelen for SFO. Uansett pris er det viktig å sikre at SFO har tilstrekkelig og kompetent 
personale.  
Gode og sunne måltid er viktig drivstoff for kroppen og hjernen. Mange barn og unge kommer på skolen uten 
frokost og matpakke. Stokke SV vil arbeide for forsøksordninger med skolefrokost til selvkost på barne- og 
ungdomsskoler som tilbud til travle familier og barn/ungdom som må klare seg aleine om morgenen, eller som 
ikke spiser frokost hjemme. Dette er forebyggende helsearbeid og bør ikke dekkes av skolebudsjett. 

Barnevern 
80 % av de som får hjelp av barnevernet får hjelp i hjemmet. De siste 20 % blir gjenstand for 
omsorgsovertagelseForskning viser at de barna som får tidlig hjelp har størst mulighet for å lykkes og få det 
bra. Det er viktig at barnevernet har tilstrekkelig ressurser så de kan arbeide forebyggende, hjelpe barn og 
familier tidlig før det oppstår store kriser og omfattende tiltak må til. 
Forebyggende barnevern er en uvurderlig investering i fremtiden. Hvert barn som lever i vanskelige forhold og 
ikke får tilstrekkelig hjelp kan bli en taper i samfunnet som vil representere betydelige menneskelige og 
økonomiske omkostninger. 
Skolen og barnehagen er mange familiers største og viktigste berøringsflate med det offentlige samfunnet, og 
representerer for mange en trygg arena. SV tror sosialfaglig kompetanse i barnehagen og skolen og nært 
samarbeid mellom barnevern og skole/barnehage, f.eks. gjennom tverrfaglige team, kan bidra til å hjelpe flere 
familier før det er for seint. 
 
Å jobbe med barnevern er til tider svært krevende. Arbeidet krever kunnskap, fintføling og erfaring, og i tillegg 
er det nødvendig med kontinuerlig veiledning og oppdatering/påfyll. 
Stokke SV vil jobbe for at barnevernet i Stokke skal ha tilstrekkelig ressurser. Vi vil at saksbehandlere skal 
kunne konsentrere seg om tverrfaglig forebyggende samarbeid og saksbehandling, og at merkantile oppgaver 
skal utføres av merkantilt ansatte. Barnevernet bør benytte seg av offentlige tjenester og begrense kjøp fra 
private aktører. 
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Lokaldemokratiet. 

Aktive borgere  
SV ønsker å utvide lokaldemokratiet. Et åpent og inkluderende demokrati forutsetter at innbyggerne engasjeres 
og inkluderes i beslutninger som fattes – direkte eller gjennom valgte representanter, i offentlige organer eller 
gjennom folkelige bevegelser. SV jobber for at beslutninger skal tas nært dem beslutningene angår. Vi ønsker 
kort avstand mellom de som styrer og de som styres. SV ser frem til utvikling av nærdemokrati med 
lokalområdeutvalg i den kommende storkommune. 
Det er også viktig med økt valgdeltakelse. Vi ønsker å se på innbyggerne som aktive og ansvarlige borgere i 
bygda vår, og ikke bare brukere av kommunale tjenester. 
En sosialistisk og demokratisk kommunepolitikk legger stor vekt på å mobilisere folk flest til aktiv deltagelse, 
og sikre at befolkningen får informasjon og innflytelse på politikken i kommunen. Dette krever størst mulig 
åpenhet, som igjen gir tillit. 
Stokke SV vil arbeide for at befolkningen trekkes aktivt med i det politiske arbeidet gjennom økt samarbeid 
med velforeninger, spørretimer i kommunestyret, åpne høringer i større saker. Vi ønsker å vurdere forsøk med 
innbyggermøter etter modell av Tønsberg kommune. Stokke SV ønsker et åpent og transparent politisk styre, 
og synes det er positivt at kommunens innbyggere gis anledning til å følge med på kommunestyremøter via 
Internet. 
Stokke SV ønsker å legge det politiske arbeidet til rette for at også foresatte med små barn skal kunne delta i 
politikken. Dette ønsker vi skal gjennomføres ved å styrke frikjøps-ordninger for politikere, slik at møter og 
forberedelser i større grad kan legges til dagtid. 
 
SV er skeptisk til kommunal-eide aksjeselskaper der enkeltpolitikere står personlig ansvarlig uten å ha 
anledning til å områ seg med partikolleger eller velgere.  
SV ser frem til at interkommunale ordninger som begrenser innsyn og demokratisk innflytelse blir overflødige i 
den ny storkommune. 

Innflytelse på egen situasjon 
Elever og foreldre skal ha medbestemmelse i skoler og barnehager. Funksjonshemmede og eldre må sikres den 
selvsagte rett til å bestemme over egen hverdag. De som bruker en tjeneste vil alltid være de som vet best 
hvordan den fungerer. Brukere må derfor tas aktivt med i beslutningsprosesser. De ansatte må også ha 
innflytelse på hvordan oppgaver og tjenester skal utvikles. De har erfaringer som må tillegges vekt og er i 
tillegg helt sentrale for å få til gode løsninger. For SV er det viktig å slå fast at vi som bor i kommunen er 
innbyggere med rettigheter og plikter, og ikke kunder og forbrukere, som med lommeboka i hånd, skal kreve 
våre rettigheter. Enkeltindividet har et klart ansvar, ut fra sine forutsetninger, til å bidra i arbeidet for 
fellesskapet. 

Fellesskap og integrering 
Stokke kommune er i utvikling. Byggeplanene som er lagt frem, viser at Stokke i løpet av nær fremtid kan 
utvikle seg fra bygd til småby. Dette er en utvikling som innebærer utfordringer for kommunen og 
innbyggerne. 
 
Mennesket i det moderne samfunnet opplever en stadig sterkere grad av fremmedgjøring. Vi tror at mennesker 
som har det godt, har tilhørighet i sosiale fellesskap. Vi mener at kultur er en bærer av vår felles identitet. 
Identitet og tilhørighet er sterkt knyttet til tilgjengelighet til felles arenaer. Det offentlige rom, naturen, 
strandsonen, bibliotek, kulturskolen og ikke minst de rom hvor beslutninger tas, skal være tilgjengelige for alle.  
Vi vil skape trivsel og tilhørighet for nåværende og kommende innbyggere gjennom tilgjengelighet til natur og 
offentlige treffsteder.  

Kultur 

Kultur og idrett 
Idrettslagene og andre lag og organisasjoner gjør en stor innsats for helse og trivsel til innbyggerne i Stokke. Vi 
i Stokke SV vil arbeide for at kommunen bidrar i å styrke økonomien til lag og organisasjoner, for å sikre at 
alle som ønsker det, har mulighet for å drive med fysisk aktivitet og kultur. Vi ønsker å gi barn og unge 
mulighet til lek og utfoldelse, og ingen barn og unge må ekskluderes på grunn av økonomi. Vi ønsker også at 
det skal satses på å skape flere inkluderende og uformelle treffsteder for alle Stokkes innbyggere. 
SV ønsker å styrke kulturskolen, slik at alle som ønsker det kan få tilbud til en overkommelig pris.  
Vi ønsker også å gjenåpne ungdomsklubber med kvalifisert bemanning, i første omgang på Vear og i Stokke 
sentrum. 
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Bibliotek 
Biblioteket er et sosialt treffsted for gammel og ung, og det er en viktig kunnskaps- og kulturformidler. Tilgang 
på informasjon er viktig for et demokrati og gir like muligheter for innbyggerne. Stokke SV ønsker å være en 
pådriver for at biblioteket skal få lov til å utvikle seg videre, og at de tilføres ressurser som fører til økning av 
åpningstidene. Vi mener at det er viktig at den unike ordning med utlån av grafikk må bevares og styrkes ved 
nye innkjøp. Vi ønsker også å styrke skolebibliotekene som interaktive læringssentra i tråd med moderne 
pedagogikk. Stokke SV har stått på for å sikre bevaring av Stokke bibliotek i den ny storkommunen.   

Kunst 
Kunsten lever i et skjæringspunkt mellom det offentlige og det private. Et rikt kulturliv krever offentlig støtte. 
Stokke SV vil støtte kulturlivet til felles nytte og glede for utøvere og publikum. 
Kunstnerisk utsmykking av kommunale bygg taes med i byggeprosesser. 

All-aktivitetshus 
Vi mener at Stokke trenger et kulturhus, et all-aktivitetshus, som kan fungere som treffsted på tvers av 
generasjoner. Et hus hvor amatører og profesjonelle kan finne seg til rette, øve og vise seg frem. Huset skal 
være åpent for alle Stokkes innbyggere uavhengig av religion, livssyn og kulturell bakgrunn. Stokke SV mener 
at en slik kulturformidlende storstue vil være med på å underbygge innbyggernes identitet og tilhørighet, og 
bidra til å integrere nye innbyggere. Dette er spesielt viktig de neste årene i forbindelse med sterkt vekst i 
Stokke. Vi ser frem til at Stokke ungdomsskole i forbindelse med utbyggingen kan fungere som treffsted.  
Stokke SV verdsetter de variete aktivitetene som finner sted på Stokke Bygdetun. 

Helse og omsorg/ en kommune for alle 
SV vil ha fornøyde tjenestemottakere ved at tjenester tilpasses den enkelte.  
SV er opptatt av at Stokke kommune og kommende storkommune til enhver tid skal gi god service og yte 
tilstrekkelige tjenester til alle kommunens innbyggere. Det vil skape trygghet og gi mulighet for at alle 
innbyggere kan delta i fellesskapet. Vi ønsker en åpen, oversiktlig forvaltning og god rettssikkerhet. 
SV mener at de kravene som vanligvis stilles til økonomi og effektivitet i det private næringslivet ikke egner 
seg som styring av offentlige tjenester. Omsorg kan ikke tallfestes. Vi vil ha en rasjonell tilrettelegging av de 
kommunalt ansattes arbeide, men ikke en effektivisering som fører til flere utslitte og uføre arbeidstakere og 
misfornøyde tjeneste-mottakere. Vi vil ikke ha en utvikling der helsearbeidere styres av skjemaer og 
stoppeklokke. Omsorg skal tilpasses reelle behov, ikke administrative krav eller firkantete pakkeløsninger som 
legger til rette for anbudsordninger og privatisering. Og vi vil at de ansatte vises tillit ved at beslutninger tas 
nærmest mulig de det gjelder. 

Sosialhjelpmottakere og barnefattigdom 
Gjennomsnittsnordmannen har fått flere penger til luksus og investeringer. 
Sosialhjelpmottakeres kår er imidlertid blitt dårligere, da sosialhjelpsatsene ikke har fulgt den vanlige 
prisstigningen. SV vil at de som trenger det må få en sosialhjelp til å leve av. Særlig viktig er dette for 
barnefamilier, da fattigdom rammer barn sterkt, og vil kunne prege dem for livstid. Barn må ikke ekskluderes 
fra viktige sosiale fellesskap på grunn av dårlig familieøkonomi. Sosialhjelpmottakere må få hjelp til å komme 
seg i arbeid eller på annen måte å takle sin livssituasjon. Personer som ufrivillig faller utenfor arbeidslivet skal 
fortrinnsvis ha en trygd de kan leve av. Et av verdens rikeste land har også råd til at de som i en periode må få 
sosialhjelp skal kunne opprettholde en anstendig levestandard. SV ønsker ikke at allmenne goder som 
barnetrygd og barselpenger skal gi fradrag i sosialhjelp. 

Mennesker med funksjonshemninger - Universell utforming. 
Stokke SV ønsker integrering, meningsfylte tilbud og aktivisering for mennesker med funksjonshemminger. Vi 
vil følge opp planen for tiltak, og jobbe for at tilbudene styrkes. Tiltak for funksjonshemmede skal være 
integrert i all kommunal planlegging. Boliger, kommunale bygg og servicesteder skal være fysisk tilrettelagt.  

Eldre 
Pleie- og omsorgstjenesten i Stokke kommune har lenge vært preget av store behov og begrensede ressurser. 
Kommunen har her hatt et betydelig etterslep fra en periode med trang kommuneøkonomi. I tillegg har 
effektivitetskrav til sykehusene ført til endret utskrivnings-praksis, noe som har medført at mennesker med 
store behov for behandling, pleie og omsorg utskrives til sin hjemkommune. Dette har ført til betydelig økning 
av utgifter til medisin og utstyr, og behov for flere ansatte.  
Vi vil videre jobbe for at det til enhver tid skal være tilstrekkelig med sykehjemsplasser for dem som trenger 
det, og at de som velger å bo hjemme skal ha et tilbud som er tilpasset deres behov.    
For høyt tempo i hjemmetjenesten er utilfredsstillende både for ansatte og tjenestemottakere. 
SV vil arbeide for tilstrekkelig grunnbemanning som forebygger sykemeldinger og hindrer at ansatte blir utslitt, 
og sikrer gode tjenester for mottakerne, der det er tid til omsorg. Vi ønsker at kommunens eldste innbyggere 
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skal ha en verdig alderdom og at tjenestetilbudet skal være tilpasset den enkelte med mulighet for fleksibilitet i 
forhold til den enkeltes dagsform og vekslende behov inspirert av løsningen i Københavns kommune. 

Integreringspolitikk   
Stokke SV mener kommunen fortsatt må ta sin del av ansvaret for at mennesker som har måttet flykte fra 
hjemlandet sitt får bo i et trygt lokalmiljø. Kommunen må fortsatt følge anmodningene fra UDI om å ta imot og 
bosette flyktninger. Kommunen må sørge for tilstrekkelig med boliger ved å bygge eller kjøpe. 
Integreringspolitikken må ha tiltak som retter seg mot hele familien, både barn og voksne i skole, arbeid og 
fritid.  
Stokke SV vil aktivt jobbe for å motvirke fordommer og rasisme, og støtte arbeidet for å integrere mennesker 
med en annen kulturell bakgrunn enn den norske. Stokke kommune har en helhetlig integreringspolitikk i 
forhold til flyktninger og asylsøkere som får opphold i kommunen. Språkkunnskaper, kjennskap til lover og 
sosiale forhold er nødvendig for å kunne fungere i et samfunn. Stokke SV vil styrke norskopplæringen  og øke 
innsatsen for å skaffe praksisplasser og varig arbeid. God integrering forebygger rasisme.  
I Stokke jobbes det bra med introduksjonsprogrammet for flyktninger. Det er svært viktig å sikre at 
introduksjonsprogrammet fortsatt får de ressurser som er nødvendig for å drive god integrering. Prioritering 
av integreringsarbeid er god investering både menneskelig og økonomisk. Kommunen må 
stille krav til NAV. 

Kommunen som arbeidsgiver må gå foran som et godt eksempel når det gjelder å skaffe 
praksisplasser. Men integrering er ikke bare et offentlig ansvar. Sammen med kommunen 
har også det lokale næringslivet et stort ansvar for å tilby praksisplasser. Kommunen må 
fortsatt samarbeide med frivillige organisasjoner, som for eksempel Røde Kors i arbeidet de 
gjør med flyktninge-guider. Skoler og barnehager har et ekstra stort ansvar i 
integreringsarbeidet. SV ønsker at integreringsarbeid får fokus i utviklingsarbeidet i Stokkes 
skoler og barnehager. 

Personer med psykiske lidelser 
Det er viktig å satse på en helhetstenkende psykiatri. Vi vil at Stokke kommune skal tilby kvalifisert 
oppfølging, aktivitets-/arbeidstilbud og bolig ved behov til mennesker med psykiske lidelser. Stokke SV vil 
bevare tilbudet på Kuben og opprette ny tilpassede tilbud. 
Ansatte som arbeide innen psykiatritjenesten må få veiledning og hjelp så de er i stand til å hjelpe andre med å 
bære ubærlige følelser og inspirasjon til egen utvikling. 

Bolig og utbygging 

Bolig – en menneskerett 
Stokke kommune vedtok i 2006 en Boligsosial handlingsplan. En del av planen er gjennomført. Det  finnes 
fortsatt mennesker i Stokke som er vanskeligstilte på boligmarkedet og noen som er bostedløse. Kommunen 
bør fortsatt bygge utleie-boliger for vanskeligstilte og bør ha fokus på og ressurser til å hjelpe folk å benytte de 
finansieringsordninger som finnes gjennom Husbanken i forbindelse med huskjøp og tilrettelegging av bolig 
ved spesielle behov. 
Det er en kjensgjerning at dagens boligpriser er svært høye, og at boligsituasjonen i dag er preget av at det 
profitthensyn som bestemmer prisene. SV vil arbeide aktivt for tiltak som demper de uheldige virkningene av 
markedsstyringen. Kommunen må bygge selv og få til avtaler med de private utbyggerne om hva slags boliger 
som skal bygges, hvem de skal være for. Det må forsøkes å få til et samarbeid med grunneiere, slik at det blir 
mulig å skaffe rimelige tomter. Både for å få bygget leiligheter beregnet til vanskeligstilte, til flyktninger og til 
unge nyetablerere til en overkommelig pris. 
Stokke SV har foreslått og fått vedtatt ved behandling av flere reguleringsplaner, at målsettingene i ’Boligsosial 
handlingsplan’ skal legges til grunn når utbyggingsavtaler inngås. Kommunen må benytte muligheten for 
tildelingsrett og forkjøpsrett til tomter eller leiligheter. Det kan også legges føringer for hvilke målgrupper 
leilighetene bygges for. 
Kommunen må gå inn for å kjøpe opp tomteområder slik at det kan legges ut kommunale tomter og kommunen 
kan ha full styring med hva slags boliger som blir bygd inspirert av Sandnesmodellen. http://www.sandnes-
tomteselskap.no/om-oss/sandnesmodellen 
Stokke SV vil at kommunen skal følge opp utfordringene i Boligsosial handlingsplan 2010 – 2013 Stokke 
kommune:  
«Hovedutfordring 1 
Fremskaffe og finansiere nøkterne, rimelige boliger til vanskeligstilte personer / husstander. 
Hovedutfordring 2 
Legge forholdene til rette og gi tilstrekkelig hjelp og oppfølging til vanskeligstilte for å gjøre 
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dem i stand til å bo og beholde en egnet bolig 
Hovedutfordring 3 
Kommunen må ha midlertidig innkvartering / botilbud.» 

Planlegging av boligområder 
Stokke SV er enig i prinsippene som er nedfelt i eksisterende kommuneplan når det gjelder at hovedvekten av 
nye boliger skal komme i tilknytning til eksisterende områder: Arnadal, Stokke, Melsomvik, Vear. Dette har 
stor betydning for utnytting av eksisterende infrastruktur. Når nye boligområder planlegges vil vi spesielt ha 
fokus på tilstrekkelig plass i skoler og barnehager, trygge skoleveier og god tilgjengelighet til tog og buss. 
Trafikkbelastning og bevaring av dyrket mark og natur- og rekreasjonsområder må hensyn-tas i 
boligplanleggingen. SV har lansert begrepet 10-minutters-byen: Kort vei bolig – jobb – skole – barnehage – 
rekreasjon – handel. 

Boligbygging i sentrum 
Stokke SV ser positivt på at det bygges boliger i sentrum. Det er viktig at det bygges nær eksisterende skoler, 
barnehager og øvrige sentrumsfunksjoner. Det er også viktig at det bygges i gang- og sykkelavstand fra 
jernbanestasjon og bussholdeplasser.  
 
Mange av de leiligheter som ferdigstilles i sentrum, er i høyeste grad påvirket av markedsstyringen av 
boligmarkedet, og selges til priser som er uoverkommelige for barnefamilier. Det er en fare for at de mest 
sentrale områdene får en ensartet befolkning der det er få barnefamilier.  
Befolkningsøkningen er stor og Stokke sentrum blir mer og mer en liten by. Stokke SV vil ha en småby med 
gode oppvekstvilkår for barna. En by hvor barn og voksne kan trives sammen.  
 
Utbygging av Solnes området  
Det er utarbeidet plan for utbygging av Solnes området. Stokke SV ser det som positivt at industrien har flyttet 
fra dette området. Generelt er SV motstander av boligbygging i Strand-sonen. Området er spennende, og kunne 
gi plass for både fritidsaktiviteter, kultur og bære-kraftig næring.  Når det nå er godkjent regulering til 
boligformål i området, er det en viktig forutsetning at utbyggingen ikke gir en trafikkøkning som ødelegger 
eksisterende bomiljø i Melsomvik. Det er fra før en stor trafikkbelasting langs Solnesveien i Melsomvik på 
grunn av båthavn og kornsilo. SV ønsker at det utredes løsninger som ikke gir enda mer trafikk. Det bør ikke 
gis ytterligere dispensasjoner fra kommunestyrets vedtatte rekkefølge-bestemmelser herunder utredning av 
veiforholdene. 
SV vil arbeide for at allmennheten får reell tilgang til strender og brygger i området.  
Stokke SV har støttet Melsomvikingenes krav om en konsekvensutredning før reguleringsplan vedtas og vil 
samarbeide videre med Melsomvik Vel i denne saken.  
Det har ingen hast med denne utbyggingen, det viktigste er at eksisterende bomiljø ivaretas, og at strandsonen 
holdes åpen for allmennheten.  

Bygninger skal tilpasses natur og kultur. 
Stokke SV mener det har vært for lite fokus på en helhetlig estetisk tenkning ved utbygging i kommunen. Vi vil 
at det stilles sterkere krav til en arkitektur som i større grad skaper en helhet både i sentrum og ellers i 
kommunen. Det er behov for å vekke til live ”Skjønnhetsparagrafen” i plan- og bygningsloven. For Melsomvik 
er det behov for klarere retningslinjer for hvordan gamle hus kan pusses opp og bygges ut. 
Det finnes mange eksempler i kommunen på nyere eneboliger som ikke er tilpasset landskapet der de er bygget. 
Ved bygging må landskapet respekteres og en må være skånsom i forhold til eksisterende vegetasjon. Ved 
rulleringen av kommuneplanen vil vi arbeide for å få inn klarere retningslinjer for hvordan utbygging skal 
tilpasses landskapet.  
Administrasjon og politikere må ha en felles forståelse for hvordan ”Skjønnhetsparagrafen” og retningslinjene i 
kommuneplanen skal brukes.  

Boplikt 
Stokke SV ønsker at det fortsatt skal være boplikt i Melsomvik og Bogen. Vi ønsker at kommunen følger opp 
hvis ivrige eiendomsmeklere forsøker å selge hus med boplikt som fritidshus og heller enn å gi dispensasjon fra 
boplikten gir tillatelse til skånsomme oppjusteringer av gamle hus til dagens standard for helårshus.  

Fellesarealer i boligområder. 
Stokke SV ønsker at kommunen lager gode boligområder med plass til lek og utfoldelse for både barn og 
voksne. Vi vil ivareta barns behov for lekeområder der de bor. Ved rullering av kommuneplanen vil Stokke SV 
arbeide for å øke kravene til fellesareal til 50 kvadratmeter pr. bolig der kravet i dag er 25 kvadratmeter. For 
andre områder må kravet om 100 kvadratmeter pr. bolig beholdes. Kravene i kommuneplanen om nærlekeplass 
og grendelekeplass må beholdes.   
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Stokke SV har vært og vil fortsatt være svært restriktive når det gjelder dispensasjon fra kravene i 
kommuneplanen når det gjelder kravene til fellesarealer.    

Brunstad stevnested – OCC mer enn stort nok 

Stokke SV mener den kommersielle virksomheten OCC driver på Brunstad stevnested ikke har vært i tråd med 
vedtakene som ble gjort ved behandlingen av reguleringsplanen for området i 2001. Det ble den gang ikke 
foretatt noen konsekvensutredning av hva driften av OCC (dengang BCC) betyr for nærmiljøet. Stokke SV var 
pådriver og bidro til at planutvalget ba OCC om en konsekvensutredning i 2007. 
  
OCC la fram forslag til ny reguleringsplan i 2008, med ønske om betydelige utvidelser av arealer og drift. 
Forslaget ble behandlet i kommunestyret sammen med kommuneplanen for 2009 - 2020. OCCs 
konsekvensutredning så ingen negative følger av utvidelsene, mens kommunens egen utredning konkluderte 
med at forslaget brøt med overordnede prinsipper og hadde stort potensial for miljøkonflikter. Stokke SV 
arbeidet mot utvidelsene. Ved behandlingen i kommunestyret ble utvidelsen noe redusert i forhold til ønskene 
fra OCC. 
 
Stokke SV har støttet Brunstad Vel i denne saken og mener det burde vært ført en langt mer restriktiv politikk. 
Stokke SV vil gå imot ytterligere utvidelser eller utbygginger i OCC-regi i området. Stokke SV mener fortsatt 
at parkeringsbehovet må løses innenfor det nåværende området, slik kommunestyret tidligere har vedtatt. 
Stokke SV er skeptisk til at OCC har fått kjøpe seg inn med egne folk i saksbehandlingen av detaljregulering av 
området. 
 

Næring 

Næringsliv og arbeidsplasser 
Stokke SV vil at kommunen og næringslivet samarbeider om å skape arbeidsplasser for alle. Et levedyktig 
næringsliv og et godt offentlig tilbud er gjensidig avhengig av hverandre. Stokke SV ønsker et trygt 
lokalsamfunn, og en viktig forutsetning for et dette er trygge arbeidsplasser enten de er offentlige eller private. 
Næringslivet må i større grad bidra til en samfunnsøkonomi hvor hensynet til fortjeneste ikke er eneste mål. 
 
Kommunen skal fortsatt sørge for å legge til rette egnede industri- og næringsarealer, samtidig som man 
stimulerer til miljøvennlig produksjon. I forbindelse med kommunesammenslåingen vil Torp Øst være et sånt 
areal. Som også gir grunnlag for ny Torp stasjon.   

Stimulering av landbruket og vern av dyrka mark 
SV ønsker å begrense nedbyggingen av dyrka mark. Både i lokalt og globalt perspektiv trenger vi 
landbruksjorda vår til å dyrke mat, og bønder som tar vare på kulturlandskap og holder liv i bygdene våre. 
Stokke SV vil ha fokus på vern av dyrka mark ved planlegging av nye områder. SV vil også at våre 
virksomheter skal tilstrebe å bruke kortreist mat, og støtte den matproduksjonen som foregår i Stokke/Vestfold. 
Dette er ikke som høyresiden hevder, proteksjonisme i strid med solidaritet og fairtrade. De varene som 
konkurrerer med norsk frukt, bær og grønnsaker samt bærekraftig norsk kjøttproduksjon importeres uansett i 
hovedsak ikke fra fattige land/u-land, men fra multinasjonale selskaper og private storprodusenter i EU-
landene.  
SV vil støtte landbruk som benytter seg av den unike norske natur, kjøttproduksjon basert på norske 
naturresurser frem for fabrikkfremstillet kjøtt oppfostret på importert kraftfor. 
SV vil at andelen økologiske landbruk og gartnerier økes.  

Sandefjord lufthavn – Torp 
Sandefjord lufthavn Torp, har stor betydning for Stokke. Stokke SV mener at flyplassen er viktig for distriktet, 
for næringslivet gir den et konkurransefortrinn, og for folk i alminnelighet bedre mulighet for kontakt med 
omverdenen. Men Torp ligger i et område med stor befolkningstetthet og viktige friluftsområder. Det er derfor 
ikke uproblematisk med henblikk på miljø når trafikken har en stadig økning verken lokalt eller globalt. Stokke 
SV vil at kommunen som aktiv eier (7 %) bidrar til å videreutvikle flyplassen til beste for kommunen og 
distriktet. I tillegg til økonomisk overskudd, innebærer dette at også miljøhensyn, når det gjelder støy og 
forurensing, må ivaretas. For å sikre en best mulig miljøprofil på flyplassen, mener Stokke SV at det offentliges 
dominans på eiersiden må beholdes.  Det er viktig at veksten i antall passasjerer dempes og at det settes en 
langsiktig ramme for passasjertallet. Torp skal være en regionflyplass og ikke en alternativ storflyplass. 
Ledelsen på Torp lufthavn er opptatt av miljø. Stokke SV vil be om jevnlig tilbakemelding i forhold til 
lufthavnens oppfølging når det gjelder ny og mer miljøvennlig teknologi og andre miljøspørsmål. 
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SV jobber for å dempe biltrafikken og øke kollektivtrafikken, og vil fortsette å legge forholdene til rette for at 
flypassasjerene kan benytte tog og buss for å komme til og fra flyplassen. SV i Vestfold var pådriver for 
etableringen av Råstad som midlertidig stasjon for Torp. Dette har blitt en kjempesuksess. Vi ønsker at 
flyplassterminalen flyttes til Stokkesiden sammen med jernbanen og ønsker på sikt et nærtog-tilbud med fler og 
tidligere og senere avganger så det er mulig å benytte tog i hele flyplassens åpningtid. 

Stokke kommune en viktig arbeidsplass 

New public management 
SV er imot NPM som bygger på en markedsliberalistisk tankegang og kjennetegnes ved konkurranseutsetting, 
privatisering og stykkpris-finansiering og personalet betegnes human resources som tenkes utnyttet mest mulig 
effektivt ut fra en maskintankegang. 

Trygg arbeidsplass 
Stokke kommune er en betydelig arbeidsplass. Stokke kommune skal være en trygg arbeids-plass med 
velkvalifiserte ansatte som gis mulighet for best mulig å yte de tjenester som kom-munens innbyggere trenger. 
SV ønsker at kommunen skal fremstå som en attraktiv arbeids-giver som tilrettelegger for den enkelte ansattes 
medvirkning og egenutvikling. Det skal fortsatt gjelde for de som nå er ansatt i Stokke kommune når Stokke 
blir en del av nye Sandefjord kommune.  
Stokke SV vil at kommunen som arbeidsgiver tar godt vare på sine ansatte, og at kommunen spiller på lag med 
fagforeningene og bruker de ansattes mangeårige erfaring og kompetanse ved omorganiseringer og 
omstillinger. SV har bidratt til å sørge for fagforeningenes deltakelse i diverse utvalg i forbindelse med 
kommunesammenslåingen.  
Stokke SV vil at kommunen sørger for rekruttering ved å tilby praksisplass for lærlinger og 
studenter, og tilby ordninger som fører til fagbrev for ufaglærte.  
I oppdrag som anbuds-utsettes, vil vi stille krav til lærlingeplasser og kontroll mot sosial 
dumping i alle led i tråd med kommunens vedtak om å innføre Skiens-modellen. 

Belastinger, sykemeldinger, deltid 
Ansatte skal ikke utsettes for urimelige belastinger som følge av såkalte effektivitetskrav.  
SV vil jobbe for at man innen alle deler av helse og omsorg har tilstrekkelig grunnbemanning som forbygging 
av rovdrift og derav følgende sykemeldinger.  
Stokke SV vil jobbe for at ingen skal jobbe ufrivillig deltid.  
Stokke kommune har kartlagt ufrivillig deltid, men i liten grad løst problemet og utlyser fortsatt små stillinger. 
Stokke SV vil at kommunen ikke skal godta at kvinner gjør det til deres personlige ansvar å velge deltid fordi 
arbeidet er så belastende at heltid ikke er noe reelt alternativ. SV ønsker forsøk med 6-timers arbeidsdag med 
full lønnskompensasjon.  
Tilstrekkelig opplæring skal sikres og slitasje og utbrenthet forebygges. 
Stokke kommune er med i ordningen Inkluderende Arbeidsliv. Det er en samarbeidsavtale med NAV for å 
forebygge at personer med redusert arbeidsevne faller utenfor arbeidslivet, og for at folk som har falt ut skal få 
en ny mulighet. Stokke SV vil jobbe for at avtalen om Inkluderende Arbeidsliv blir fulgt opp i alle våre 
virksomheter. 

Seniorpolitikk 
Seniorer representerer en viktig erfaring og kompetanse i våre virksomheter. SV ønsker at 
Stokke kommune skal ha en helhetlig seniorpolitikk. Det skal legges til rette for at ansatte i 
kommunen kan trives i jobb til pensjonsalder og at personer som ønsker å benytte 
muligheten for å ta ut delvis pensjon kan fortsette å jobbe deltid. Som IA-kommune må 
Stokke arbeide for å motvirke at grupper av arbeidstakere helt eller delvis støtes ut av 
arbeidslivet p.g.a. for tøffe arbeidsforhold eller manglende tilrettelegging.  
Redusert arbeidsbelastning fra 58 år er avtalefestet for lærere. Ut over dette krever tilsvarende ordninger 
omfattende friske midler. SV vil at kommunen som arbeidsgiver skal være i tett dialog med organisasjonene og 
de ansatte om løsninger som gjør arbeidsbelastning og arbeidsmiljø best mulig både for seniorer og andre 
ansatte, bl.a. gjennom god og riktig tilrettelegging av arbeidsoppgaver forankret i arbeidsmiljøloven. 
 

Likestilling og likeverdighet 
Stokke SV vil jobbe for at Stokke kommune skal bli et godt likestillingseksempel og jamne ut 
kjønnsforskjeller. Urimelige kjønnsforskjeller og diskriminering skal ikke finnes i våre virksomheter.   
Vi ønsker å legge til rette for at ufaglærte helse og omsorgsarbeidere, reinholdere og assistenter i 
skole/barnehage får ta fagbrev. Hvis ansatte på denne måten kvalifiserer seg , vil vi at de skal få lønn etter 
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kvalifikasjoner ikke i henhold til opprinnelig stillingshjemmel. Dette er både likestillings-, lønns- og 
kvalitetsfremmende. Vi vil at kommunen skal avstå fra å benytte seg av den blåblå regjerings undergraving av 
arbeidsmiljøloven. Vi vil ikke at kommunen skal ansette mennesker i usikre midlertidige stillinger. 

Rettferdighet/solidaritet 

Fairtrade  
Stokke SV vil arbeide for at Stokke kommune skal bli en fairtrade-kommune. Vi vil at Stokke kommune kun 
serverer fairtrade kaffe eller te til daglig og på møter, både til ansatte og besøkende. Fairtrade-produktene som 
serveres må være tydelig merket med fairtrade-merket slik at ingen er i tvil om at Stokke kommune tar etisk og 
sosialt ansvar. 
Fairtrade-merkede produkter skal inngå i rammeavtaler for offentlige innkjøp der det er relevant. Andre 
kommunale institusjoner skal oppfordres til å hjelpe kommunen i sitt arbeid ved å forbruke fairtrade-merkede 
produkter. 
Stokke kommune må i størst mulig grad legge til rette for etisk innkjøp i alle sine funksjoner så langt det er 
mulig. 
For at Stokke kommune skal bli godkjent som en fairtrade-kommune må også enkelte lokale butikker, 
serveringssteder og bedrifter kunne tilby et utvalg av fairtrade-produkter. Kravene er gitt av Fairtrade Max 
Havelaar Norge. Kommunen skal også plikte seg til å drive informa-sjonsarbeid for å oppnå målene. 
Se http://www.fairtradenorge.no/Internett/Fairtrade-by/?_to=94; 
 

Nei til atomvåpen 
Stokke SV vil oppfordre ordføreren til å slutte seg til den internasjonale organisasjonen «Ordførere for fred» 
(Mayors for Peace) 

 

Eiendomsskatt  
Stokke SV har mange gode tiltak på programmet som vil være kostbare å gjennomføre. Med kommunens svært 
begrensede økonomi, er mye av dette lite realistisk, uten å øke inntektene. Stokke SV er villig til å innføre 
eiendomsskatt med sosial profil eventuelt øremerket konkrete formål som satsing på skoler. 

 


