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Horten SV mener at en god kommune er et klimavennlig og økologisk bærekraftig 
lokalsamfunn med små forskjeller, der alle mennesker gis like muligheter til å delta. 
Derfor er kampen for et grønt, rettferdig og inkluderende lokalsamfunn vårt 
overordnede perspektiv for valget 2015. Samtidig ønsker SV at Horten kommune 
skal være atomvåpenfri, fri for apartheid og ikke generere penger til skatteparadis. 
  
KLIMA, MILJØ OG BYUTVIKLING 
SV vil prioritere kollektivtransport og sykkel i byområder og tettsteder. At flere sykler 
til jobb vil både redusere klimagassutslippene, være bra for folkehelsa og gi økt 
livsglede for mange mennesker. Åpne og grønne byrom som legger til rette for fysisk 
aktivitet, rekreasjon og avslapning er også sentralt i et folkehelseperspektiv. 
Samtidig mener SV det er behov for et løft for kollektivtrafikken som gjør at det blir 
enkelt, økonomisk og naturlig å velge buss eller tog framfor bil. Horten kommune 
skal oppleves som et godt og attraktivt sted å bo, jobbe og leve for alle uansett 
alder, livsfase og funksjonsevne. 
 
Horten SV vil:  

● Ha økt fortetting i eksisterende bolig- og næringsområder 
● Ha kollektivtrafikk med hyppigere avganger og lavere priser 
● Bygge et sammenhengende sykkelveinett i kommunen 
● Ha flere kommunale tjenestebiler over på el-drift 
● Bygge flere ladestasjoner for el-biler  
● Etablere sykkelparkering for pendlere ved jernbanestasjonen 
● Legge ny jernbanestasjon til Bakkenteigen 
● Styrke ferjetilbudet framfor å bygge en miljøfientlig bru 
● Satse på universell utforming for å sikre fri og ubesværet tilgjengelighet i 

bymiljøet, trafikken, i bygninger, butikker og i naturen 
● Ta vare på sårbare naturmiljøer, sikre markagrensa og hindre bygging i 

strandsonen 
● Utvikle Lystlunden til lek og allmenn aktivitet ved siden av idrettsanleggene 
● Omdisponere HAC-tomta til andre formål 
● Styrke høgskolens vilkår i kommunen - Horten som universitetsby 
● Arbeide for at Horten er naturlig førstevalg for studenter ved valg av bosted 
● Videreføre og styrke Horten som selvstendig bærekraftig kommune 
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SKOLE, BARNEHAGE, IDRETT OG KULTUR 
SV vil ha fortsatt positiv utvikling av det norske samfunnet ved å satse på den 
oppvoksende slekt. Læring hører sammen med næring, og fysisk aktivitet er viktig 
for folkehelsa. I praksis er heldagsskolen innført mange steder ved at barna 
fortsetter skoledagen i skolefritidsordningen (SFO) og får hjelp til lekser, men det er 
dyrt og kvaliteten varier. Horten SV mener barnefamilienes økonomi ikke skal være 
en barriere for en god og sunn oppvekst. 
 
Horten SV vil: 

● Styrke videreutdanningen og kompetansehevingen av lærerne i kommunen 
● Jobbe for reduserte egenandeler i skolefritidsordningen (SFO) 
● Styrke kulturskoletilbudet og andre kultur- og idrettstilbud for barn og unge 
● Innføre gratis mat i skole og barnehage 
● Innføre én time fysisk aktivitet i grunnskolen hver dag 
● Sikre retten til barnehageplass i nærmeste barnehage 
● Rekommunalisere private barnehager 
● Opprettholde et godt tilbud på natursenteret ved Borrevannet 
● Videreutvikle kunstnerbyen Åsgårdstrand 
● Styrke vaktmesterordningen i skoler og barnehager 
● Sørge for egnede lokaler og fasiliteter for undervisning og opplæring 

  
BOLIGPOLITIKK OG VELFERD 
Det overliberaliserte eiendomsmarkedet med høyt prisnivå og høye egenandeler 
skaper store problemer med å skaffe egen bolig for så vel førstegangsetablerere, 
som trygdede, fattige barnefamilier og pensjonister. I tillegg fører stor etterspørsel 
etter ledige boliger til et høyt prisnivå i utleiemarkedet. Samtidig mener SV at Horten 
hvert år skal ta i mot og bosette minst like mange flyktninger som fylkesmannen ber 
kommunen om. Horten SV mener derfor at en sosial boligpolitikk må ta 
utgangspunkt i at alle har rett til et sted å bo. 
 
Horten SV vil: 

● Sette retten til en bolig over retten til å eie egen bolig 
● Gjennom kommunal boligbygging, fremme en sosial boligpolitikk som retter 

seg særlig mot ungdom og førstegangsetablerende, unge familier og enslige 
forsørgere 

● Skape gode rammer for bosetting, integrering og inkludering av flyktninger 
● Innføre boplikt i enkelte, utsatte områder som nedre Åsgårdstrand, 

Kirkebakken, Rørestrand, Steinsnes, Strandparken og Falkensten 
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HELSE OG SOSIAL 
Kommunepolitikerne i Horten har tatt alt for lett på problemene med fattigdom i byen.  
Istedenfor å iverksette konkrete tiltak, reduserer kommunen blant annet 
sosialhjelpen for familier som får barnetrygd, noe som kun bidrar til å forsterke en 
vanskelig livssituasjon. Samtidig ser vi at mange, særlig de eldre får et dårligere 
tjenestetilbud enn de har behov for som følge av at de ansatte underlegges et 
uforholdsmessig tidspress, overdreven målstyring og et omfattende 
rapporteringsvelde. Det er på tide å ta kampen for tillit til dyktige medarbeidere og 
snu fokuset over på kvalitet. 
 
Horten SV vil: 

● Stoppe stoppeklokkene i omsorgssektoren og innføre en tillitsreform til det 
beste for ansatte og brukere 

● Fjerne ordningen hvor barnetrygd fører til redusert sosialhjelp 
● Innføre gratis SFO og barnehage for fattige familier 
● Sørge for sosialstønadssatser som ikke er lavere enn statens anbefalinger 
● Styrke helsesøstertilbudet i skolen 
● Styrke rusomsorgen 
● Styrke barnevernet 
● Bygge ut tilbudet til psykiatriske pasienter  

 
ARBEIDSLIV, RETTFERDIG FORDELING OG BÆREKRAFTIG ØKONOMI 
Horten kommune må på vegne av sine innbyggere være en ansvarlig arbeidsgiver 
og skape gode betingelser for en trygg og trivelig arbeidsplass. Endringene i 
arbeidsmiljøloven kan føre til mer midlertidighet og mindre trygghet og fleksibilitet for 
kommunalt ansatte. Det rammer særlig kvinner, lavtlønte og barnefamilier. Derfor 
må flest mulig stillinger være faste fulltidsstillinger, mens deltidsstillinger kan være 
en mulighet for de som ønsker det. 
 
Horten SV vil: 

● Ha faste fulltidsstillinger som en norm for kommunalt tilsatte 
● Motvirke midlertidighet ved å anvende bestemmelsene i den gamle 

arbeidsmiljøloven 
● Motvirke sosial dumping og at kommunens midler havner i skatteparadiser  
● Motvirke markedsretting, konkurranseutsetting eller privatisering av 

kommunale tjenester 
● Innhente vedlikeholdsetterslepet i kommunale bygg og anlegg 
● Innføre en rettferdig og omfordelende eiendomsskatt 
● Ha søndagen som fridag og ingen flere søndagsåpne butikker 

 
 


