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Kommunevalgprogram 2019-2023 for 
Arendal SV 

SV – For de mange, ikke for de få 
SV vil ha en politikk som bygger på små forskjeller og sterke fellesskap, der demokratiet, solidaritet 
og menneskeverdet står sterkt. For SV er gode velferdstjenester viktig! Velferden skal tjene 
mennesker, ikke markeder, og velferdstjenestene skal bygge på gode fellesskapsløsninger. Som følge 
av levekårsutfordringene i regionen, vil SV jobbe for gode oppvekstvillkår for barn og unge i Arendal, 
og for et likestilt og inkluderende samfunn. Videre er SV et miljøparti som legger føre-var-prinsippet 
til grunn og vil jobbe aktivt for en bærekraftig framtid. Klimaendringene er en utfordring også lokalt. 
 
For å nå disse målene, vil SV legge vekt på følgende i Arendal kommune: 
 

Folkestyre og tillit 
For sosialister er det alltid et mål å styrke og utvide demokratiet. SV vil ikke bare endre politikkens 
innhold, men også dens form. Politikken må være åpen og gi rom for reell innbyggermedvirkning. 
Dette gir det beste grunnlaget for utvikling av kommunen vår. SV vil jobbe for en kultur der 
innbyggere, ansatte og folkevalgte går sammen for å skape bedre velferd og demokrati. Små 
forskjeller gir økt tillit og større forståelse mellom folk. 
 
SV vil: 

• Styrke åpenhet og deltakelse i lokaldemokratiet gjennom å tidlig trekke inn organisasjoner, 
foreninger og andre interesserte. 

• Sørge for at brukere av kommunale tjenester sikres reell medvirkning i beslutninger som angår 
dem. 

• Lytte mer til frivillige organisasjoner, fagforeninger og velforeninger for å styrke 
lokaldemokratiet. 

• Avholde folkemøter så tidlig at de kan få en reell innflytelse på resultatene. 
• Gjennomføre en prøveordning med stemmerett for 16-åringer ved kommunevalg i Arendal. 
• Ta initiativ til en kritisk gjennomgang av kommunens AS og foretak. 

 
Gode velferdstjenester til alle  
Gode velferdstjenester til alle er en prioritert oppgave. For å finansiere gode velferdstilbud, er det 
viktig for SV at kommunen bruker sine inntektsmuligheter framfor å gi skattelettelser. SV mener at 
velferdstjenestene i størst mulig grad bør tilbys av kommunen selv, at de ansatte tilbys hele, faste 
stillinger, og at de ansattes kompetanse brukes aktivt for å utvikle tjenestetilbudene. 
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Mennesker, ikke profitt 
Velferden skal tjene mennesker, ikke markeder. Viktige oppgaver som barnehage, skole og omsorg, 
er fellesskapets ansvar og skal utføres av kommunen selv, eventuelt i samarbeid med ideelle 
organisasjoner. Omsorg skal ikke være butikk. SV sier nei til privatisering og konkurranseutsetting, og 
ja til skikkelige arbeidsforhold. Alle ressurser som bevilges til fellesskapet, skal gå til fellesskapet og 
ikke til formuer for noen få. Privat rikdom og offentlig fattigdom er et resultat av urettferdig fordeling 
og den økonomiske politikken som føres. 
 
SV vil: 

• Sikre velferd uten profitt gjennom offentlige tilbud og kjøp av tjenester fra ideelle aktører – 
ikke kommersielle. 

• Si nei til privatisering og konkurranseutsetting av velferd og tjenester. 
• At alle nye barnehageplasser skal være kommunale. 

 
 
Arendal - en god kommune å bo i  

Det er lokalt velferden skapes. Derfor er det spesielt viktig at kommunen fører en politikk for 
inkludering og omfordeling. En god barndom, utdanning og fast arbeid er viktig på kort og lang sikt. 
Kommunen må ha et særskilt fokus på barnefamilier og deres levekår i fordelingspolitikken. Unge 
som står utenfor arbeid og aktivitet, må følges tett opp. Videre må Arendal være en inkluderende 
kommune som hindrer utenforskap. 

SV vil: 
 
Barn og unge 

• Fortsatt styrke barnevernet. 
• Prioritere kampen mot barnefattigdom ved å lage en forpliktende handlingsplan. 
• At barnetrygden holdes utenfor ved beregning av sosialstønad. 
• Etablere gode støttetiltak for barnefamilier som opplever kriser, for eksempel gjennom en 

familievikarordning. 
• Videreutvikle kulturskoletilbudet og ha gode, varierte og tilgjengelige tilbud for barn og unge, 

uavhengig av funksjonsnivå og foreldrenes økonomi. 
• Øke antall lærlinge- og praksisplasser i kommunen. 
• Følge tettere opp unge som risikerer å falle utenfor utdanning og arbeid. 
• Løfte den sosialfaglige kompetansen på NAV. 
• Beholde Ungdomsklinikken i Arendal. 

 
Barnehager og skoler 

• Beholde to barnehageopptak i året. 
• Minstenormen for lærertetthet skal gjelde på gruppenivå i hele grunnskolen, og prioritet gis 

til 1. til 4. trinn. 
• Beholde skolene i nærmiljøene og sørge for at de er tilgjengelige for alle. 
• Skolen skal også å gi tilpasset opplæring og spesialundervisning til de som trenger det. 
• Sikre den samme oppfølgingen på SFO som i skolen, for de som har særskilte behov. 
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• Gratis tilbud fra og med 5. klasse for barn som har rett til utvidet SFO-tilbud utover 4. klasse. 
• Etablere tilsvarende tilbud til elever i den videregående skolen. 
• Tilby ett sunt skolemåltid gratis hver dag. 
• Sikre fysisk aktivitet for barn og unge i skole og barnehage. 
• Innføre heldagsskole uten hjemmelekser. 
• Sikre kvalifisert leksehjelp i skolen. 
• Ha mer læring gjennom lek i småskolen. 
• Styrke skolehelsetjenesten og annet støttepersonell på skolene. 
• Kvalifisert miljøpersonale i skolen som skal jobbe systematisk i kampen mot mobbing, 

utenforskap og atferd som utfordrer. 
• Vil ta initiativ til en null-visjon mot mobbing i Arendalsskolen. 
• Sørge for at planleggingsdager er samtidig i skoler og barnehager. 
• Kjempe og jobbe for en nasjonal bemanningsnorm som sikrer at det er nok ansatte hele 

åpningstiden i barnehagene. 
• Prioritere skolebasseng fremfor et konkurranseanlegg. 

 
Hjelp når du trenger det 

• Utvide kommunens tilbud innen psykisk helsevern og rusomsorg. 
• Gi tilstrekkelige og gode tjenester, både hjemme og i institusjoner. 
• Styrke tilbudet om aktivisering av eldre på institusjoner. 
• Bruke og utvikle ulike ordninger aktivt slik at folk kan bo i egen bolig. 
• Ha nok omsorgsboliger og sykehjemsplasser i kommunen. 
• Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) skal være en valgmulighet for dem som ønsker det. 
• Ha tilstrekkelig nivå på sosialhjelp. 
• Ha stabile, fast ansatte i heltid innen omsorgssektoren slik at det ikke blir for mange å 

forholde seg til for brukerne og pårørende. 
• Støtte krisesenteret både for kvinner og menn. 
• Være tydelige lokale pådrivere for at sykehuset i Arendal skal videreutvikles som et stort 

akuttsykehus med regionale spissfunksjoner og tilstrekkelig nok bredde i tilbudet, i tråd med 
nasjonal sykehus- og helseplan. 
 

Likestilling og inkludering 
• Ta imot og bosette flere flyktninger og asylsøkere. 
• Styrke arbeidet med integrering ved å samarbeide med lag og foreninger, samt sikre 

muligheter for jobb. 
• Sikre 2-årig tilbud med praksisplasser for ungdom, innvandrere og til mennesker 

med psykiske utfordringer. 
• Sikre universell utforming til alle innbyggerne i Arendal. 
• Sikre oppfølging av livssynsnøytralt seremonirom. 

 

Arendal kommune – et godt sted å jobbe 
Fellesskapet tar vare på oss, derfor må vi ta vare på fellesskapet, og på menneskene som hver dag 
jobber for det. Gode tjenester er avhengig av nødvendig kompetanse og nok folk. Ungene i 
barnehagen må ha nok voksne, elevene på skolen må ha lærere som har tid til hver enkelt, eldre på 
sykehjemmet må få god omsorg og pleie. Arbeidsforhold, tillit og kvalitet i tjenestene henger tett 
sammen. SV vil utvikle den kommunale organisasjonen hvor tillit, gode arbeidsvilkår, trivsel og 
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motivasjon står sentralt. Arbeid i kommunen skal utføres av fast ansatte og midlertidig ansettelse 
skal kun brukes i helt spesielle tilfeller, når arbeidet/oppgavene som skal utføres, er klart 
tidsbegrenset. 
 
SV vil: 

• Bruke medarbeidernes kunnskaper i forbedring av organisasjonen. 
• Fjerne unødvendig rapportering. 
• Øke grunnbemanningen i omsorgssektoren. 
• Videreføre og utvikle kommunens prosjekt for å oppnå fulle stillinger. 
• Hele stillinger skal være hovedregelen i kommunen. 
• Redusere bruk av midlertidig ansatte. 
• Erstatte bruk av innleie med fast ansatte vikarer i kommunen. 
• Arbeide for redusert arbeidstid og gjennomføre et forsøk med 6-timers arbeidsdag. 
• Jobbe for likelønn. 
 

En bærekraftig samfunnsutvikling 
Vi vil ha et samfunn for alle, som tar hensyn til naturen og miljøet rundt oss. Vi vil skape grønne og 
moderne lokalmiljøer, byer og kommuner som folk trives i. Satser vi grønt lokalt, bidrar vi til å løse de 
globale klima- og miljøproblemene. Vi skal ta vare på miljøet for framtidige generasjoner og gi 
innbyggerne grunnlag både for fornybar næringsutvikling og rike naturopplevelser. 
 
Vi må i større grad reise kollektivt. I Arendal ligger det godt til rette for økt bruk av ferger, som må 
samordnes med busstilbudet slik at de utgjør en godt fungerende helhet. Miljø- og klimaperspektivet 
skal stå sentralt i all areal-, plan- og transportpolitikk. 
 
Vi vil satse på bedre vedlikehold av kommunens eksisterende eiendommer for å unngå unødvendige 
nybygg. 
 
Klimahandling og naturvern lokalt  
SV tar klima og miljø på alvor og vil stille strenge krav til Arendal kommune, bedrifter og private. 
Naturen skal ikke forurenses av verken kloakkutslipp, plast eller andre giftstoffer. SV ønsker at 
Arendal kommune innskjerper krav til, og kontroll med, alle forurensningskilder i kommunen. SV vil 
arbeide for klimanøytralitet samt verne sårbar natur og jordbruksarealer. 
 
SV vil: 

• Gjøre det mer attraktivt og lettere å gå, sykle og reise kollektivt. 
• Jobbe for å få et utvidet fergetilbud koblet med busstilbudet. 
• Utvikle et tilbud om transport fra boligområder til kollektivknutepunkt. 
• At Arendal kommune skal gå inn som medeier i Agder Kollektivtrafikk (AKT). 
• Utløse statlige midler for å tilrettelegge for sykkel og kollektivtransport ved å si ja til lokal 

medfinansiering. 
• Forberede en trase for kystjernbane, med jernbanestasjon sentralt i Arendal. 
• Sikre en renere byfjord og badesteder ved at kloakkutslipp direkte i sjøen stanses. 
• Sette strenge miljøkrav ved offentlige innkjøp. 
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• Sette strenge utslippskrav til skip som skal ligge ved våre havneanlegg. 
• Arendal som cruisehavn må tilrettelegge for landstrøm 
• Ha fokus på naturvern ved planlegging av veier og andre naturinngrep. 
• Fase ut bruken av gummigranulat som brukes på kunstgressbaner, og sørge for en forsvarlig 

håndtering av det som er i bruk. 
• Sørge for å innføre lokal forskrift som regulerer farlig og plagsom ferdsel i sjø og vassdrag. 
• Legge til rette for bruk av egenprodusert, miljøvennlig energi. 
• Jobbe målrettet for å redusere plastforbruket i kommunen gjennom samarbeid med 

næringslivet og andre. 
• Begrense plastforurensing og dumping av ikke nedbrytbart avfall i naturen og jobbe for bedre 

avfallshåndteringsløsninger. 
• Ikke tillate etablering av oppdrettsanlegg. 

 
 

Næringspolitikk og arbeidsplasser 
For å få ned utslipp der vi bor, må vi planlegge lokalsamfunnet deretter. I tettbygde strøk kan nærhet 
til arbeid, tjenester, butikk og barnehage – sammen med et godt kollektivtilbud, begrense bilbruk. 
Arbeidsplassene i kommunen må være av en slik art at det gir et godt arbeidsliv, og hvor 
arbeidstakerne har muligheter for familieliv, sosialt liv og deltakelse i organiserte aktiviteter. 
 
SV vil: 

• Redusere pendling ved å sikre offentlige arbeidsplasser og kjempe for å beholde statlige og 
regionale virksomheter i Arendal kommune. 

• Legge til rette for klimavennlig næringsvirksomhet i kommunen. 
• At Arendal kommune stiller tydelige krav ved anbud og offentlige innkjøp og anskaffelser for å 

hindre sosial dumping slik Oslo, andre kommuner og fylkeskommuner har gjort. 
• Si nei til søndagsåpne butikker. 

 
Byutvikling og arealpolitikk 
SV vil arbeide for en streng, bærekraftig og forutsigbar arealforvaltning. Vi må sette krav til utbyggere 
i forhold til støy, utslipp, bokvalitet, kollektivmuligheter, gang/sykkelstier og god terrengtilpasning. 
Det betyr blant annet mindre flatsprenging og ødelagte naturlandskap. Vi må kreve tilgang til 
nærnatur ved utbygging av boliger og sikre allemannsretten. 
 
 
SV vil: 

• Ha kanaler i Arendal sentrum. 
• Bevare det gamle bymiljøet, samtidig som byen utvikles og fornyes under klare krav til 

estetikk. 
• Ruste opp og utvikle eksisterende grøntarealer i sentrum. 
• Sikre tilgang til sjøen i byfjorden. Badeplasser og rent badevann i gangavstand fra sentrum. 
• Satse på folkehelse med byløyper og blågrønne korridorer fra sentrum til bynær skog. 
• Legge vekt på universell utforming ved utvikling av alle slags områder. 
• Ha bebodde hus hele året ved å gjeninnføre boplikt. 
• Fokusere på naturvern og transportbehov ved bygging av nye boliger. 
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• Redusere krav til p-plasser for bil, men skjerpe krav til sykkelparkering ved bygging av nye 
boliger. 

• Ha tilgang til gode og rimelige boliger. 
• Sørge for tilgang på gode og rimelige boliger ved at kommunen tar et ansvar for utbygging, 

gjerne i samarbeid med Husbanken, Arendal Boligbyggelag og andre. 
• Kreve at nye kabler legges i bakken, og ikke trekkes i skjemmende luftspenn. 
• Bevare våre tur- og friluftsområder og sikre markagrensene. 
• Utvikle en plan for bevaring og skjøtsel av bynære skogsområder. 
• Unngå kommersialisering av Raet nasjonalpark, og tilgrensende områder, og lage en plan for 

arealsonen rundt nasjonalparken. 
• Hove skal videreutvikles som et sted for alle innbyggerne. 
• Støtte offentlig oppkjøp av eiendommer i strandsonen. 
• Sikre fri ferdsel og badeplasser langs sjøen. 
• Redusere unødvendig motorferdsel i naturen både til lands og til vanns. 
• Arbeide for at den nye E-18 skal legges ved eksisterende trasé, med maksimal hastighet på 

100 km/t, for å skåne matjord, natur- og friluftsområder. 
• Jobbe for et bilfritt sentrum. 
 

Kultur 
Kultur og idrett har en stor egenverdi, og SV ønsker en mangfoldig og inkluderende kultur- og 
idrettspolitikk. Offentlige midler må brukes på å fremme kultur som ikke kan finansieres av markedet 
alene. SV jobber for et rikt og bredt kulturliv der alle som vil, får muligheten til å skape og uttrykke 
seg i det frivillige kulturlivet, og der alle har tilgang til kunst og kultur av høy kvalitet, uansett hvor 
man bor i landet og hvilken bakgrunn man har. 
 
SV vil: 

• Prioritere bredde innen idrett og kultur. 
• Sikre øvingslokaler for musikklivet og andre kulturelle aktiviteter. 
• Ta vare på Munkehaugen og aktivitetene som holder til der. 
• Styrke Arendal bibliotek. 
• Få etablert «Drømmenes hus» – et lenge etterlengtet sted for ulike brukergrupper. 
• Kulturtilbud skal utgjøre en del av integreringsarbeidet. 
• Videreføre gratisprinsippet ved leie av kommunale lokaler. 
• Innføre én gratis time i uka på kulturskolen for 1.-4. klassinger. 

 


