
 

 

 

 

 
 

 

 

  

for de mange 
– ikke for de få 

Valgprogram 
Grimstad SV 

2019-2023 
 

 
sv.no 

SV kjemper for et samfunn der alle mennesker er like mye verdt 
og vi tar vare på miljøet. SV vil ha et samfunn der ingen arver 
fattigdom og alle har en lønn de kan leve av. Det må bli slutt på 
at de på toppen rykker fra, mens stadig flere sliter med å 
henge med. Norge trenger en ny politisk kurs. 

 " 



 

Folkestyre og tillitt: 
SVs kommunestyrerepresentanter vil ivareta ombudsrollen ved å lytte til parter og søke 
balansert informasjon for å kunne følge opp på en god måte. 	 

    

 
 
Gode velferdstjenester til alle 
 
SV vil: 

• bekjempe all kommersialisering og privatisering av velferdstjenestene 
• øke andelen kommunale barnehager kraftig og motarbeide all etablering av 

profittbaserte barnehager 
• slå ring rundt den offentlige skolen og motarbeide flere etableringer av private skoler  
• som tapper skolene for ressurser 
• ta hensyn til bomiljøer, nærhet og folkehelse når det gjelder skolestruktur          
• ha forsøk med heldagsskole uten hjemmelekser for å gi alle barn og unge de samme 

mulighetene og utjevne forskjeller 
• ha ett gratis skolemåltid hver dag i grunnskolen 
• ha en skole som vektlegger utvikling, nysgjerrighet og lærelyst i stedet for måling og 

forebygge stress og sette fokus på psykisk helse for å forhindre utenforskap 
• satse på tidlig innsats og gode offentlige tjenester fra starten av livet og gjennom 

barndom og ungdomstid for å øke muligheten for at flere skal lykkes med å komme i 
jobb og ikke havne på uføretrygd 

• utjevne forskjeller ved at kommunen tilbyr gratis fritidsaktiviteter og 
kulturskoletilbud for lavinntektsfamilier og nyankomne flyktninger 

• bekjempe barnefattigdom ved å holde barnetrygden, som er en universell ordning, 
utenfor ved beregning av sosialstønad 

• arbeide for å etablere kommunalt mobbeombud tilgjengelig for barn og unge på 
deres premisser – tilsvarende ordningen i Arendal og Lillesand. 

• styrke den kommunale barnevernstjenesten   
• styrke veiledningskompetansen i den kommunale fosterhjemtjenesten 
• at Grimstad skal være et attraktivt sted å utvikle nye næringsvirksomheter, med 

særlig vekt på grønn næringsutvikling – det skal være enkelt å etablere nye, grønne, 
bærekraftige næringer i kommunen, og vi må legge til rette for etablering av nye 
bedrifter 

• ha 100% stillinger som det normale i alle sektorer for å fremme likestilling, ha en lønn 
å leve av og ha gode tjenester for brukerne 

• at Grimstad skal bruke bedrifter og underleverandører som har tariffavtale 
• ha tillitsbasert eldreomsorg med fokus på gode tjenester 
• opprettholde eiendomsskatten for å sikre så gode velferdstjenester som mulig  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miljø og klima 
 
SV vil: 

• sikre god forvaltning av Grimstads natur- og kulturlandskap  
• ta hensyn til biologisk mangfold 
• ha planter og grønne områder som med vekster som stimulerer til pollinering 
• skape en grønnere by som vektlegger biologisk mangfold ved å verne trær i byen  
• ha en byutvikling på naturen og miljøets premisser    
• stoppe i all flat-sprenging og av tomter  
• jobbe for etablering av inkluderende og helhetlige bomiljøer med vekt på miljø og 

etablering av parsellhager 
• redusere transportbehov gjennom god arealplanlegging  
• skape gode rom for alle med møteplasser og god framkomst for gående og syklende 
• ha shuttle el-bus for at alle skal kunne komme rundt uten egen bil 
• verne matjord og satse på kortreist mat og produksjon 
• redusert støy i tett bebygd område.  
• ha E18 i tunnel eller ingen utbygging 
• motarbeide planer om vindmøller på land 
• ha samarbeid med byggenæringen om å etablere gratis rådgivningstjeneste for 

energiøkonomisering, solenergi og andre miljøvennlige løsninger i boliger 



 

Byutvikling 
 
SV vil: 

• at Grimstad skal være en god kommune å bo for alle, med inkluderende møteplasser  
• gjeninnføre boplikt for å skape stabile bomiljø 
• beholde Gundersholmen i kommunalt eie, og utvikle og gjøre friområdet tilgjengelig 

for rekreasjon med bademuligheter og fiskeplass  
• at kommunen skal ha kompetanse på bygningsvern for å veilede eiere av hus i 

vernesonene ved fasadeendringer 
 

Kultur 
 
SV vil: 

• at Grimstad skal være et flerkulturelt samfunn med inkluderende møteplasser  
• ha ungdomsklubb/-hus – samarbeid med barnevern, politi, skole og natteravnene 
• jobbe for å få på plass igjen et Bymuseum 
• ha et Hamsun-museum i banken 
• jobbe for livssynsnøytralt bygg til seremonier 
• samle bua og frivillighetssentralen og tilby lokaler i sentrum 
• utvide bibliotekets åpningstider for å øke tilgjengeligheten på det eneste gratis 

tilbudet 
• styrke ansvaret som universitetsby 

 

Næringsutvikling 
 
SV vil: 

• at Grimstad kommune skal nyttiggjøre seg av universitets forskningsmiljø i utvikling 
av sine tjenester. 

• at Grimstad skal være et attraktivt sted å utvikle grønne og bærekraftige næringer 
• fortsette å legge til rette for å etablere nye bedrifter 
 

 
 
 
 
 

 

Issifou Koanda 
Ordførerkandidat 

Dan Børge Klungerbo 
3. kandidat 

Siri Hoff  
2. kandidat 


