
Fylkesprogram for perioden 2015 – 2019                                                                                Aust-Agder SV 

1 
 

Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019 

 

Innledning 

SV er en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi 

ønsker et samfunn som har plass for mangfold, der de små lokalsamfunnene er like viktige som sentrale 

steder i fylket og får de samme tilbudene, og der det blir lettere for vanlige folk å skaffe seg innflytelse over 

politikk og samfunnsutvikling. Vi tør å tenke nytt om morgendagens løsninger og vil bygge framtidens 

samfunn på rettferdighet, demokrati, miljøhensyn og solidaritet. Vi vil ha en rausere landsdel der sosial 

klasse, kjønn, livssyn, legning og etnisk bakgrunn ikke skal skape skiller eller sette grenser for menneskers 

livsutfoldelse. Med et sterkt SV blir norsk politikk rødere og grønnere.  

      

Del 1: Miljø og klima 

FNs vitenskaplige klimapanel har dokumentert at menneske skapte utslipp har gitt en økning av temperaturen i 

atmosfæren. Dette medfører endringer i globale vind- og nedbørskorridorer og havstrømmer.  I sum fører dette til 

dramatiske endringer for ulike regioner på jorda. Norge og vi i Aust-Agder skal ta vårt ansvar for denne globale 

utfordringen og gjøre noe med det. Derfor må klima konsekvensene tas stor hensyn til i alle politiske prioriteringer 

som  blir foretatt. 

Den største utfordringen vi står overfor, er å bygge et samfunn som løser dagens og framtidens miljøproblemer. Vi 

må begrense de menneskeskapte klimaendringene, som vil kunne gjøre uopprettelig skade både på mennesker og 

natur. Vi må ta vare på mangfoldet i naturen fordi det er livsgrunnlaget vårt og fordi det har en verdi i seg selv. Og vi 

må sikre alle en trygg og giftfri hverdag og tilgang til rike naturopplevelser. 

Et samfunn som tar tak i miljøproblemene, er et samfunn som åpner for nye muligheter. Når vi bygger et 

miljøvennlig og fremtidsrettet samfunn, vokser nye næringer fram, nye jobber skapes og nye hjem bygges. Et Norge 

som tar ansvar for å begrense utslippene av klimagasser og ødeleggelse av naturen, blir et Norge med flere trygge og 

framtidsrettede arbeidsplasser, grønnere og mer moderne lokalsamfunn, lettere framkommelighet og en enklere 

hverdag for folk. 

SV vil videreføre kampen for å bevare verdifull strandlinje, heiområder og grønne lunger i nærmiljøet. Samtidig vil 

SV styrke allemannsretten og allmennhetens interesser. Vi vil legge til rette for at alle kan komme ut i naturen og 

utøve ulike former for friluftsliv, fra å nyte uberørt natur langt fra folk til turer og friluftsaktiviteter i nærområdet. 
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Aust-Agder SV vil gripe disse mulighetene til å skape morgendagens arbeidsplasser, transportsystemer og 

lokalsamfunn. 

 

Aust-Agder SV vil derfor arbeide for: 

 

 varig vern av havområdene i Skagerak mot olje- og gassaktivitet 

 videreføring og videreutvikling av verneplan for Skagerak når dagens verneplan utløper i 2015 

 utvikling av en helhetlig plan for utbygging av vindkraft som minimerer naturinngrep og sikrer god 

utnyttelse av eksisterende infrastruktur 

 utvikling av en bioenergibasert næring som kan nyttegjøre lokale fornybare skogressurser 

 å verne om allemannsretten og sikre allmennhetens tilgang til strandsonen 

 å bevare stillheten i fjellheimen gjennom en svært restriktiv holdning til fornøyelseskjøring med snøskuter 

 at kommune/fylkeskommune skal gå foran som et godt eksempel med tanke på energiløsninger og ENØK-

tiltak i egne bygg. 

 Ta initiativ til en gratis veiledningstjeneste for energiøkonomisering i boliger 

 Samarbeide med Agder Energi om tiltak for å gjøre det mer lønnsomt å satse på solseller på bygninger 

 Styrke arbeidet med vilt og innlandsfisk med sikte på bedre artsforvaltning, ressursutnyttelse og jakt- og 

fiskemuligheter for allmennheten. 

 Styrke arbeidet med bokvalitet og stedsutvikling 

 Legge til rette for et aktivt friluftsliv blant annet gjennom samarbeid med friluftsrådene 

 

Del 2: Helse og sosial trygghet 

 

SV vil ha et trygt samfunn som gir gode levekår, frihet og muligheter til utfoldelse og engasjement for alle. Dette er 

grunnlaget for god livskvalitet. God livskvalitet er det beste forebyggende tiltak mot alle former for fysiske og 

psykiske plager for alle aldersgrupper.  

 

SV vil arbeide for å fjerne helsemessige forskjeller basert på sosial klasse, kjønn og etnisk bakgrunn. Særlig viktig er 

det å fokusere på god livskvalitet for innvandrere og flyktninger, der mange bærer med seg vonde opplevelser. 

 

Forebygging er på lengre sikt bedre og billigere enn behandling. Et godt og rent nærmiljø med allsidige muligheter 

for friluftsliv, idrett og trygge lekeplasser for barn, samt et sunt arbeidsmiljø, må være en allmenn rettighet.  

 

Fylkeskommunen har et overordnet ansvar når det gjelder folkehelse, som er blitt forsterket i samhandlingsreformen. 

Mer enn tidligere skal nå kommuner og fylkeskommune, NAV og helseforetak, samt arbeidslivsorganisasjoner gå 

sammen om å forbedre folkehelsearbeidet. Kommunenes andel må sikres en forutsigbar og tilstrekkelig finansiering. 
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SV vil ha et offentlig helsevesen som gir alle gode levekår og som er tilgjengelig for alle uavhengig av bosted og 

økonomi. Vi ønsker et godt offentlig helsetilbud, gjerne i langsiktig og gjensidig forpliktende samarbeid med tilbud 

drevet av ideelle organisasjoner. SV vil minimalisere bruken av anbud og kjøp av tjenester fra kommersielle 

helsebedrifter. 

 

Sykehusplanlegging er samfunnsplanlegging. Sykehuset har stor betydning for velferd, sysselsetting og transport i 

fylket. Sykehus kan derfor ikke frikobles fra samfunnsutviklingen for øvrig og styres som et isolert foretak, men må 

ses på som en integrert del av samfunnets infrastruktur underlagt demokratisk folkevalgt styring. Vi er sterkt kritisk 

til hvordan idèene fra New Public Management brukes innenfor helsesektoren, basert på kommersialisering og bruk 

av bestiller og utførermodell. Vi krever et finansieringssystem som er tilpasset offentlig forvaltning. 

 

SV vil videreføre og styrke sykehuset i Arendal. Dersom all sentralisering skjer i Kristiansand, vil dette svekke 

sykehuset i Arendal. SV vil derfor bygge på den eksisterende infrastrukturen vi har i dag når det gjelder sykehus og 

ha en god ambulansetjeneste som en viktig del av sykehusets tjenester. 

Tannhelsetjenesten kan defineres som velferdsstatens siste hull. Slår du hull i hode, blir du lappet sammen på 

helsevesenets regning. Har du hull i tennene, må du betale behandlingen selv. Å ha dårlige tenner er langt på vei et 

tabu i dagens Samfunn. Tennene er en del av kroppen. SV mener det er på tide å arbeide for å få tannlegebehandling 

inn i det offentlige finansierte helsevesen. 

 

Aust-Agder SV vil derfor arbeide for 

- at det settes klare kvalitative mål for alle offentlige virksomheter og tjenesteleveranser, og ikke bare 

kvantitative/økonomiske 

- styrket folkehelsearbeid i partnerskap mellom frivillige organisasjoner, kommunene og fylkeskommunen   

- økt innsats for folkehelsearbeid rettet mot minoritetsgruppene  

- at helseforetakene skal underlegges demokratisk folkevalgt styring  

- at sykehuset i Arendal opprettholdes og styrkes som sykehus uten å miste viktige funksjoner 

- at barnevernet og forebyggende helse- og omsorgstiltak for barn og unge styrkes, blant annet gjennom mer 

tverrfaglig samarbeid 

- utbygging og styrking av tilbudet innen barne- og ungdomspsykiatri 

- å styrke spesialisthelsetjenesten innen rusomsorg og psykiatri  

- videreutvikling av skolehelsetjenesten med særlig vekt på forebyggende tiltak og veiledning innen kosthold, 

rus og kjønnssykdommer 

- utbygging av en fullverdig ungdomshelsetjeneste, inkludert tilbud om gratis prevensjon til alle ungdommer 

- at tannlegebehandling blir finansiert på samme måte som legebehandling, med refusjonsordninger fra staten 

og lave egenandeler  

- at ambulansetjenesten styrkes. 
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Del 3: Verdiskaping og næringspolitikk 

For et sosialistisk parti er det viktig at vi både skaper og deler. Gode levekår sikres best gjennom trygge og gode 

arbeidsplasser lokalt, der vi alle kan bidra og samtidig få en god inntekt å leve av. Verdiskaping skjer best i samfunn 

preget av små forskjeller og respekt for alles bidrag.  Det er både etisk og ideologisk forkastelig, men også 

samfunnsøkonomisk dumt å ikke inkludere alle i verdiskaping.  For å få et inkluderende arbeidsliv kan ikke slike 

avgjørende vei valg overlates til markedskreftene. 

Næringslivet i Aust-Agder skal være variert og basert på kunnskap og lokale forutsetninger. Det er viktig at både 

industri, reiseliv og landbruk har optimale vilkår, noe som krever aktivt samspill mellom næringene, fylket og 

kommunene. Vi trenger innovasjon og omstilling i alle deler av næringslivet vårt, slik at vi få en dreining mot et 

mindre oljeavhengig og mer miljøvennlig næringsliv.  En aktiv fylkeskommune skal gi verdifulle bidrag og legge til 

rette for bærekraftig og framtidsretta næringsvirksomhet i alle deler av fylket.  

Aust-Agder SV er i likhet med fagbevegelsen opptatt av å beholde lokale arbeidsplasser også i industrien og i 

kraftbransjen.  Industrien trenger langsiktige kraftavtaler for å unngå utflagging av arbeidsplasser. SV ønsker et 

sterkt og aktivt norsk eierskap i bedrifter som tar vare på våre ressurser innenfor energi og kultur. Den industrielle 

kompetansen i Aust-Agder må styrkes, og selv om lønnsomheten i perioder ikke er så høy i en del bedrifter, så må de 

samfunnsmessige kostnadene ved å legge ned bedrifter og tape den industrielle kompetansen også vektlegges. 

Framtida for verdiskaping i Aust-Agder ligger først og fremst i naturressursene, i velfungerende lokalsamfunn og i 

folks kunnskaper. Fylkets industri- og høyteknologiske miljøer er viktige bidragsytere til kunnskapsformidling, og 

Aust-Agder SV vil arbeide for økt verdiskapning på naturens premisser, med fokus på natur opplevelse der lokalt 

særpreg gir muligheter til å bruke naturen som råstoff til spennende håndverk, matopplevelser og bioenergi.  

 

Kulturformidling er en betydelig bidragsyter til verdiskapingen i fylket. Kultur- og opplevelsesnæringene, museene, 

bibliotekene og festivalene skal stimuleres til videre utvikling i nært samarbeid med øvrig nærings- og samfunnsliv, 

landbruk, reiseliv og utdanning.  

 

Kulturminnevern er viktig for både å sikre kulturminnene og å bruke kulturarven som grunnlag for regional utvikling 

og verdiskaping. 

Aust-Agder SV vil derfor arbeide for: 

 

- å sikre grunnlaget for gode levekår i Aust-Agder gjennom bosetting, naturforvaltning og næringsvirksomhet 
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- å legge til rette for bærekraftig og framtidsretta næringsliv i alle deler av fylket. Herunder å bidra til å sikre 

den kraftintensive industrien langsiktige rammevilkår som den kan utvikle seg under, forutsatt at den satser 

på ENØK og best tilgjengelig teknologi. 

- utvikling av fiskeri og havbruk som legger særlig vekt på miljø, produktutvikling, biprodukt og foredling.  

- utvikling av gode klima- og miljøløsninger, og stimulere bedrifter til innovasjon på disse områdene, 

herunder en helhetlig plan for utbygging av vindkraft nær eksisterende infrastruktur, bioenergibasert næring 

og gode støtteordninger til leverandørindustri.  

- at Aust-Agders store andel av fornybare ressurser i form av matjord, vannkraft og skog forvaltes 

bærekraftig, og til beste for kommende generasjoner 

- at reiselivet utvikles og satser offensivt med utgangspunkt i særegne lokale forhold og attraksjoner 

- at kultur næringer, kulturtiltak og kulturminnevern videreutvikles 

- at fylkestinget får reell styringsrett over Innovasjon Norge 

 

 

Del 4: Et inkluderende Aust-Agder 

 

Alle innbyggere i Aust-Agder skal ha like muligheter. SV vil derfor bekjempe all diskriminering, det være seg basert 

på kjønn, seksuell legning, hudfarge, etnisitet, religion eller funksjonshemning.  

 

Kampen for likestilling og likeverd er grunnleggende i SVs politikk. Kampen for likestilling er først og fremst en 

kamp for rettferdighet, og som ikke opphører før full likestilling mellom kjønnene er oppnådd.  Kvinner har fortsatt 

mindre makt enn menn, og eier og tjener mindre. Aust-Agder scorer lavt på likestilling. Agder-kvinners inntekter 

ligger godt under landsgjennomsnittet. Aust-Agder SV ønsker å tilrettelegge for sterkere kvinnedeltakelse i alle deler 

av samfunns- og arbeidsliv for å jevne ut forskjellene.  

Det er fremdeles mange kvinner opplever at det er vanskelig å få fulle stillinger i Aust-Agder. 

 

SV vil bekjempe seksuell trakassering og diskriminering på alle områder av samfunnslivet.  

Norge trenger arbeidsinnvandring som vil gi oss flere innbyggere i arbeidsfør alder. Deler av dette kan blant annet 

skje ved at Aust-Agder tar imot og sikrer arbeid og bosetting for de flyktninger som staten foreslår. Vi må også klare 

å ta i bruk all den arbeidskraften som finnes i fylket og skape et godt og livskraftig samfunn der alle kan bidra ved å 

bruke, og videreutvikle erfaringene og kunnskapene sine. Vår evne til å håndtere kulturelt mangfold er avgjørende 

for et internasjonalt orientert arbeids- og næringsliv. 

 

Dårlig tilgjengelighet og manglende velferdstilbud fører fortsatt til diskriminering og ufrihet. Skal vi oppnå 

likestilling og frihet for alle, må samfunnsskapte hindringer fjernes. Prinsippet om universell utforming av samfunnet 
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må følges opp av en handlingsplan med klare tidsfrister og finansiering for å gi tilgjengelighet på alle områder. 

Kollektivtransport, utearealer, skoler, informasjon, arbeidsplasser, tekniske løsninger og tjenester må kunne brukes 

av alle innbyggere. 

 

Aust-Agder SV vil derfor arbeide for 

- at ulike mennesker skal ha samme mulighet for gode levekår, - uavhengig av kjønn, seksuell legning, 

hudfarge, etnisitet, religion eller funksjonshemning 

- bedre balanse mellom kjønnene i politiske organer og andre viktige verv  

- raskere og enklere godkjenning av relevant utdanning fra andre land 

- aktive tiltak for å rekruttere innvandrere til stillinger i privat og offentlig sektor 

- bedre bedriftsstøtte og andre etableringstiltak for å få etniske minoriteter og andre underrepresenterte 

grupper inn på arbeidsmarkedet  

- økt støtte til frivillige organisasjoner som arbeider for inkludering 

- økt fokus på flerkulturell samhandling innenfor utdanning og forskning 

- et kontinuerlig anti-rasistisk arbeid i den videregående skolen og i grunnskolen 

- at ikke-diskriminering, full tilgjengelighet og universell utforming ivaretas gjennom lover, forskrifter og 

regelverk for alle offentlige anskaffelser, kjøp og kontrakter 

- at fylkeskommunen som arbeidsgiver må sørge for å tilby mest mulig fulle stillinger og sørge for minst 

mulig bruk av ufrivillig deltid 

 

 

Del 5: Skole, opplæring og kunnskap 

 

Menneskene er samfunnets viktigste ressurs. Ved å satse på utdanning gir vi den enkelte redskaper til å sikre seg 

gode levekår, og gjøre både seg selv og samfunnet rikere. Gode levekår avhenger i dag mer enn noen gang tidligere 

av at alle må få mulighet til utdanning og gjennom at samfunnet satser på forskning som utvikler nye bærekraftige 

løsninger på dagens utfordringer. I et moderne samfunn er ikke utdanning noe vi gjør oss ferdige med i unge år, før 

vi begynner på arbeidslivet. SV vil derfor legge til rette for at alle skal kunne ha et ”læringsliv” som gir oss gode 

levekår gjennom vekslinger mellom liv og læring, arbeid og utdanning.  

 

Mange i Aust-Agder gjør en solid innsats for opplæring av barn, unge og voksne i alle aldre. Dette gjelder ulike typer 

studieforbund, fagskoler, høgskoler, kommuner og fylkeskommunen. I tillegg fungerer arbeidslivet som nødvendige 

læringsarenaer. Det er svært viktig at alle disse samarbeider godt slik at all opplæringsvirksomhet henger sammen. 

 

Frafallsprosenten i videregående opplæring i Aust-Agder er for høy. Dette er et problem både for den enkelte som 

faller ut av utdanningen og for samfunnet. For å kunne gi alle gode levekår må vi klare å gjøre opplæringstilbudet 

mer variert, både pedagogisk og innholdsmessig, ved blant annet å styrke de praktisk-estetiske fagene og 
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mulighetene til å lære teori gjennom praksis. Individuelt tilpasset opplæring, veiledning og rådgivning må vektlegges 

gjennom hele opplæringsløpet. 

 

Mobbing og rasisme er et problem som må tas på alvor i skolen. Vi ønsker Aust-Agder som et romslig samfunn der 

ulikheter i utseende, tro, kjønn, seksuell orientering, eller kulturell bakgrunn ikke skal gi ulike muligheter til arbeid, 

utdanning og deltakelse i samfunnslivet. Det at skolen reproduserer maktforskjeller mellom kjønn og seksualisert 

trakassering er et problem som har fått lite fokus.  SV vil ha med kjønnsperspektivet i kampen mot mobbing og 

trakassering. 

 

Et bredt studietilbud på videregående-, fagskole-, høyskole- og universitetsnivå i Aust-Agder er viktig for fylkets 

egne ungdommer, men også for voksne som ønsker å videreutvikle kompetanse i eget fylke. Våre høgere 

utdanningsinstitusjoner skal også trekke til seg studerende fra landet for øvrig og utlandet, noe som er nødvendig for 

å beholde kvalitet og attraktivitet på utdanningene.  

 

Fagskoleutdanning er et fylkeskommunalt ansvar. Både for den enkelte som ønsker en yrkesrettet utdanning, og for 

næringslivet og offentlig sektor som trenger kompetent arbeidskraft, er det viktig å videreutvikle denne delen av 

skoleverket.  

  

For å gi bedre levekår så er det svært viktig for et distriktsfylke som Aust-Agder å kunne videreføre voksnes læring, 

og gi utdanning til folk der folk bor og arbeider. Det er avgjørende viktig for Aust-Agders utvikling å stimulere til 

mer og bedre forskning og utviklingsarbeid ved våre høgskoler, forskningsinstitutt og sjukehus, men også i 

næringslivet og offentlig sektor.  

 

I språkpolitikken vil Aust-Agder SV arbeide for å sikre at nynorskbrukere i Aust-Agder reelt får samme rettigheter 

som bokmålsbrukere.  

 

Aust-Agder SV vil derfor arbeide for 

- utvikling av utdannings- og opplæringstilbudet lokalt som et viktig bidrag til å skape gode levekår for alle 

- at livslang læring og veiledning skal være en mulighet og et gode for alle, og at kommunene og 

fylkeskommunen i tett samarbeid med NAV og studieforbund/folkehøgskoler/ fagskoler/høyskoler legger 

bedre til rette for livslang læring 

- å hindre en utvikling der private skoleaktører bidrar til en svekking av det offentlige tilbudet 

- at skoleledere, lærere, instruktører og andre som arbeider i opplæringssystemet får gode muligheter til etter- 

og videreutdanning, med hospitering ute i arbeidslivet og inne på skolene 

- at kommunene og fylkeskommunene sammen tar ansvar for det 13-årige utdanningsløpet, som igjen må 

henge nøye sammen med barnehagen i den ene enden av løpet og fagskole/høgere utdanning/arbeidsliv i 

den andre enden  
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- tilrettelegging for økt elevmedvirkning og økt reell makt til elevrådene 

- å gi rådgivings- og oppfølgingstjenesten tilstrekkelige ressurser til individuell oppfølging av enkeltelever og 

til forebygging av frafall 

- bedre muligheter til full fagopplæring, eller grunnkompetanse/praksisbrev på arbeidsplassen 

- at elevene sikres god veiledning om rettigheter og plikter som lærling og lærekandidat 

- utvikling av flere og bedre støtteordninger rettet mot fremmedspråklige elever som tospråklig opplæring, 

morsmålsopplæring samt systematisering av kompetansevurdering av utenlandsk grunnskole/videregående 

utdanning 

- å kurse lærere og sette i gang forsøk som kan styrke nynorsk både som hovedmål og sidemål 

- at alle skolebygg i fylket gjøres funksjonelle og tiltalende, og at utstyret kontinuerlig oppdateres 

- tilrettelegging for flerbruk i form av kompetansesentra, kulturhus og idrettshaller i tilknytning til alle 

skoleanleggene 

- at alle elever/studenter i får minst et gratis måltid mat i løpet av skoledagen 

- at alle elevene i Aust-Agder skal få tilgang til flest mulig utdanningsprogram på ”nærskolen”, gjerne ved å 

utnytte mulighetene som ligger i nettbaserte undervisningsmetoder 

- en fagskolefinansiering som muliggjør utvikling og bedre rekruttering både fra Aust-Agder og landet for 

øvrig  

- utbygging av desentraliserte og fleksible høgskole- og universitetstilbud, slik at høyere utdanning gjøres 

tilgjengelig uavhengig av bosted og arbeidsplass 

- beholde og satse videre på utdanningstilbud i distriktene. 

- Arbeide for at Aust-Agder får beholde og utvide landslinjetilbudene 

- å sikre ungdom mulighet for gode levekår gjennom bl.a. den lovfestede retten til lærlingeplass og at 

ungdomsgarantien må utvides, slik at all ungdom under 25 år må ha rett til enten arbeid, utdanning eller 

kompetansegivende opplæring innen en arbeidsledighetsperiode på tre måneder.   

- at det offentlige tar inn flere lærlinger, og at lærlingene skal ha tilgang til gratis og oppdaterte læremidler. 

- utvikling av flere veier fram til fag- og svennebrev. 

- å starte et systematisk arbeid mot seksualisert trakassering og vold mot jenter, bla ved å tilby jenter ved alle 

videregående skoler det etablerte opplegget for kurs i feministisk selvforsvar 

- et krav om antall helsesøstre på minst et årsverk per 300 elever i videregående skole. 

- å tilby alle en kvalitativ god leksehjelp. 

 

Del 6: Samferdsel og kommunikasjon 

 

Vi vil legge til rette for en miljøvennlig utvikling for byer og tettsteder. En overordnet areal- og transportplanlegging 

er avgjørende for å skape et mer miljøvennlig samfunn. Det er areal- og transportpolitikken som avgjør om vi klarer 
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å skape byer med gode og trygge bomiljøer, og transportvalgene styrer mye av mulighetene for å redusere 

klimautslippene 

Buss- og jernbanetilbudet i fylket vårt er ikke godt nok. Det er en utfordring å få økonomi nok til å gi et nødvendig 

bedre busstilbud både i byene og i distriktene. Derfor ønsker SV å se på mulighetene for å spare samfunnet for 

unødvendige anbudsutlysninger ved å utføre mest mulig kollektivtrafikk i egenregi.  SV prioriterer et godt 

kollektivtilbud slik at dette kan være et reelt alternativ til bruk av bil både til person- og godstransport.  

Et slikt samferdselsløft, nasjonalt og regionalt, er ikke bare viktig for miljøet, men også for samfunnsøkonomi og 

trivsel. SV vil utfordre nasjonale myndigheter til å prøve ut gratistilbud med buss både i og mellom byene og 

distriktskommunene. Dermed får vi ført noen av arbeidsreisene over fra privatbil til kollektivtransport. 

 

Klimaproblemet fordrer en kraftig omlegging av samferdselspolitikken. Når trafikken øker, øker også utslippene. 

Lokal luftforurensning forkorter livet og gir alvorlige helseplager for mange i Norge. Reduksjon av utslippene er 

nødvendig for at alle skal kunne få gode levekår. Samferdselen bidrar med en betydelig andel av utslippene av 

skadelige klimagasser i Norge.  

 

SV vil arbeide for en mer miljøvennlig samferdsel. Vi vil derfor styrke kollektivtrafikken både i nærtrafikken i og 

mellom byene og for transport over lengre strekninger, for å redusere skadelige utslipp. Dette krever en sterk satsing 

på kollektivtrafikk og langt bedre tilrettelegging for syklende og gående. Gjennom en helhetlig by- og stedsut-

viklingspolitikk kan vi redusere transportbehovet og legge til rette for økt andel av kollektivtransport, gjerne i 

kombinasjon med sykkel. 

 

Sikre kommunikasjoner er avgjørende for å bevare bosetting og næringsliv i fylket. Satsing på høyhastighetstog og 

sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen som hovedforbindelse mellom Oslo og Sørlandet vil få stor 

betydning for den videre utvikling både langs kysten og i innlandet. Dette er også en forutsetning for å flytte mer av 

trailertrafikken fra vei over til bane, samt å flytte persontrafikk fra fly til bane. 

 

Skipstrafikken er den viktigste transportformen for utenrikshandelen på Agder. Godstrafikk med skip har et uutnyttet 

potensial og en klar miljøgevinst sammenlignet med transport på vei og fly. Beliggenheten vår gjør det naturlig med 

en økt satsning på godstrafikk til sjøs. 

 

Gode og stabile posttjenester til lik pris i hele landet er en viktig del av infrastrukturen som sikrer muligheten for 

næringsliv og bosetting i hele landet. 
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Aust-Agder SV vil derfor arbeide for 

- bedre vedlikehold og styrket trafikksikkerhet på fylkesveiene 

- sammenkopling av Sørlandsbanen og Vestfoldsbanen med påfølgende kystjernbane fra Brokelandsheia til 

Kristiansand. Fremtidens jernbanetilbud må være høyhastighetstog på lange strekninger og regionaltog 

mellom Agder-byene.  

- etablering av effektive terminaler for omlasting av gods fra vei til bane  

- forsøksordninger med gratis buss i byer og tettsteder og mellom disse, med mulighet for å medbringe sykkel 

- flere kvelds- og nattruter på bussruter mellom bykommunene og nabokommunene deres 

- økt utbygging av gang- og sykkelveier og sykkelparkering på holdeplasser 

- flere midler til universell utforming av kollektivtiltak, slik at kollektivtransport blir et reelt alternativ også 

for personer med ulike funksjonshemminger  

- midtdeler på farlige veistrekninger 

- å øke skipstrafikkens konkurranseevne med andre transportformer 

- at Norge bruker reservasjonsretten i EØS avtalen mot EUs 3.postdirektiv 

- en arealpolitikk som også hensyntar miljøvennlige- og kollektive transportmuligheter. 

- en satsning på infrastruktur for el-biler for å gjøre el-bil til et reellt alternativ også ut over til bruk internt i 

byene. 

 

Del 7: Kunst, kultur, idrett og friluftsliv 

 

Kunst og kultur gir folk rike opplevelser og muligheter til å utvikle innsikt og egne skapende evner, og bidrar dermed 

både direkte og indirekte til å skape gode levekår lokalt. Kultur har egenverdi og er viktig for lokalsamfunnene.  Et 

allsidig kulturliv i lokalsamfunnet er viktig for at folk vil bo der, og kan også gi grunnlag for utvikling av 

kulturbaserte næringer. Det er viktig å utvikle nye uttrykksformer, samtidig som en tar vare på gode tradisjoner.    

Kunsten må få bedre vekstvilkår og ha en plass i det offentlige rommet. Vi må prioritere å skape vakre omgivelser. 

 

Kunst- og kulturopplevelser skal være for alle, og slik at de som ønsker det, skal kunne være aktive deltakere i 

kulturlivet. Vi vil legge forholdene til rette for et bredt frivillig kulturarbeid som en viktig inkluderende faktor som 

bidrar til gode levekår. Det må legges særlig vekt på å nå fram til ungdom, innvandrere/flyktninger og gamle, fordi 

dette er grupper som ellers kan komme til å falle utenfor det tradisjonelle kulturtilbudet. Å verdsette kulturuttrykkene 

til unge er en viktig del av et åpent og inkluderende kulturliv.  
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Kulturminnevern er viktig for å sikre kulturminnene og forbedre bruken av kulturarven som grunnlag for regional 

utvikling og verdiskaping. Vi må gjøre museene våre enda mer interessante, både for turister og fastboende. 

Friluftsliv er en kilde til livskvalitet, rekreasjon og bedre folkehelse. Gode friluftsopplevelser øker 

forståelsen for at vi må verne om naturen, og er en viktig ressurs for næringslivet i mange kommuner.  

Alle skal ha tilgang til et aktivt friluftsliv, og vi vil stå vakt om allemannsretten og retten til fri ferdsel. 

 

Aust-Agder SV vil derfor arbeide for   

- å støtte Arendal Kulturhus 

- å arbeide for at kulturbygg og kino skal driftes i kommunal regi. 

- forbedring av støtteordningene for ulike kulturarrangementer, festivaler og idrettsarrangementer 

- å styrke musikklivet i Aust-Agder 

- forbedring av støtteordningene for frivillige organisasjoner som driver kulturarbeid   

- økt støtte til tverrkulturelle kulturtiltak 

- styrking av bibliotekene som kunnskapsbaser og møteplasser. Bibliotekene utvikles som kommunenes 

litteraturhus 

- samordning av ressursene til skolebygg, idrettshaller og kulturbygg 

- at en rimelig del av publikasjonene fra fylkeskommunen er på nynorsk 

- å sikre kulturminner mot skader og vedlikeholde verneverdige bygninger 

- økt kunnskap om kulturminner og tilrettelegging for bedre bruk av dem 

- støtte til lokale håndverkstradisjoner og folkekunst 

- utvikling av de lokale og regionale museene 

- at forholdene legges til rette for et bredt tilbud innen idrett og friluftsliv   

- å prioritere breddeidretten, særlig for barn og unge 

 

 

Del 8:Landbruk  
 
Landbrukets oppgave er å produsere trygg og variert mat av god kvalitet. Befolkningsvekst og klimaendringer gjør 

dette til en viktig oppgave lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi vil legge til rette for økt produksjon av 

jordbruksvarer som det er naturgitt grunnlag for og som markedet etterspør, med sikte på økt sjølforsyning. 

Etterspørselen fra en økende befolkning vil gi grunnlag for økt produksjon av jordbruksvarer. 

Jordbruksproduksjonen skal skje på en miljømessig bærekraftig måte. Landbruket er særdeles viktig fordi det gir 

nødvendige produkter, arbeidsplasser og desentralisert bosetting, samtidig som det står for verdifull 

kunnskapsformidling og er en viktig tradisjonsbærer og kulturformidler. Landbruket er variert i struktur, størrelse på 

bruksenheter og produksjon, og det vil SV opprettholde.  Det skal være mulig å livnære seg som heltidsbonde, så 

årsinntekten til en bonde må opp på gjennomsnittlig lønnsnivå. Samtidig må forholdene legges til rette for de som 

ønsker å være deltidsbønder ved siden av annet arbeid, og det må legges bedre til rette for tilleggs- og nisjenæringer 

som gir mangfold i næringen og distriktspolitikken.  
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Støtte til utviklingstiltak gjennom f.eks. Bygdeutviklingstilskudd eller Innovasjon Norge må ikke ensidig prioritere 

stordrift, men også gi støtte til aktiv drift med produksjon på små bruk i en skala som passer med arealet. 

Bare 3% av Norges areal dyrka jord, og vi har ikke råd til å miste noe av dette. Jordvern og kulturlandskapstiltak må 

derfor prioriteres høyt. Dyrka jord må først og fremst skjøttes og brukes ved aktiv drift. Det er viktig å legge godt til 

rette for at fylkets utmarksressurser kan utnyttes enda bede enn i dag. Dette forutsetter driftsformer som lar seg 

forene med dagens rovdyrpolitikk. 

 

Økologisk landbruk er en driftsform hele det norske landbruket bør utvikle seg i retning av, der produksjonen skal gi 

høy kvalitet og samtidig ses i en større sammenheng knyttet opp mot ernæring, klima, global og lokal ressursbruk og 

bygde- og næringsutvikling. 

 

Landbruksutdanninga må styrkes for sikre rekrutteringen til næringa. Utdanningen må behandle klimautfordringene, 

utfordringene vedrørende verdens og Norges matvaresituasjon, og ta for seg alle sider ved god og riktig forvaltning 

av jord - og skogressurser. 

 

Aust-Agder SV vil derfor arbeide for 

- et lønnsomt og bærekraftig landbruk som sikrer matproduksjon på egne ressurser, biologisk mangfold og 

attraktivt kulturlandskap. 

- at  innmarks- og utmarksressursene i fylket  i større grad enn i dag nyttes til landbruksproduksjon. 

(Jordbruket omsetter for nær 0,5 Mrd kroner i Aust-Agder) 

- å videreutvikle et variert landbruk, basert på lokale ressurser over hele fylket, med jordbruk, skogbruk, 

beitebruk, og kulturlandskap 

- å gi jordvern mer vekt i all arealplanlegging  

- å forsterke fokus på rekruttering, likestilling og kompetanse, innovasjon og forskning i alle ledd i 

verdikjeden. 

- å sikre naturbruksutdanningen i Aust-Agder, legge til rette for etterutdanning og sikre grunnlag for høyere 

naturfaglig danning for ungdom fra Aust-Agder 

- å sikre Aust-Agder sin andel av nødvendig økning av matproduksjonen, jf. ”Landbruksmelding for Aust-

Agder” 

- å vektlegge lokal, ren, sunn og bærekraftig mat sin betydning for folkehelse og prioritere slik mat ved 

offentlige innkjøp. 

- Forsterke fokus på rekruttering, likestilling og kompetanse, innovasjon og forskning i alle ledd i 

verdikjeden. 

- dokumentering og verdsetting av skogbrukets bidrag til reduksjon i utslipp av klimagasser  
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Del 9: Fylkeskommunen som arbeidsgiver 

 

Erfaringer viser at gode offentlige tjenester sikres best hvis ansatte og deres tillitsvalgte deltar aktivt med å forbedre 

tjenestene. Ansatte har nærhet til brukerne og har ofte gode idèer til hvordan tilbudet for brukerne kan forbedres. På 

denne måten sikres også flest mulig gode og attraktive arbeidsplasser. Vi må også vise tillit til de ansatte ved å 

redusere rapporteringskrav og la de bruke mer tid på det arbeide som skal utføres. 

Ved eventuelt kjøp av varer og tjenester må arbeidsforhold hos leverandør være et av kravene i anbudene som 

vektlegges høyt. 

 

 Aust Agder SV vil derfor arbeide for: 

-  at de ansatte, gjennom deres tillitsvalgte inviteres til forpliktende samarbeid om å forbedre 

fylkeskommunale tjenester.  

- at tillitsvalgte deltar som rådgivere i komitèarbeid  

- invitere tillitsvalgte til å delta på diskusjoner i SVs organer i aktuelle saker 

- å samarbeide med fagforeninger som vil samarbeide med SV 

- gode og inkluderende fylkeskommunale arbeidsplasser der arbeidsgiver aktivt følger opp IA-avtalens 

intensjon om å styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, bl.a. gjennom å aktivt legge til rette for at 

arbeidstakere som er delvis sykemeldt kan arbeide innenfor ansvarlige og tilrettelagte rammer. 

- at fylkeskommunale arbeidsplasser skal være heltidsarbeidsplasser med mulighet for deltid for de som 

trenger å få tilrettelagt for dette 

- forsøksordning med 6 timers dag i fylkeskommunale virksomheter 

- gjennomføring av kompetanseplan for alle ansatte 

- at kvinner skal lønnes like høyt som menn og ha samme muligheter til avansement 

- at forvaltningsprinsipper legges til grunn for løsninger som vedtas. Herunder vil SV: 

- unngå OPS-løsninger (offentlig-privat samarbeid) og markedstenkingen i New Public Management i 

forvaltningen 

- gå mot etablering av foretak og aksjeselskaper i fylkeskommunal regi  

- rekommunalisere busskollektivtrafikken i Aust-Agder 

- gjennom dette å bidra til å redusere omfanget av unødig og uproduktivt byråkrati for å administrere 

anbudsprosesser og kvalitetsikre at tjenester blir riktig gjennomført/levert 

- at det settes klare kvalitative mål for alle virksomheter og tjenesteleveranser i fylkeskommunen, og ikke 

bare kvantitative/økonomiske 

- at det skal stilles etiske krav ved anskaffelser og at ideelle organisasjoner prioriteres som leverandør framfor 

kommersielle leverandører når dette er mulig 

- at fylkeskommunen må sikre at ansatte hos entreprenører og underleverandører skal ha lønns- og 

arbeidsvilkår tilsvarende tarifflønn i bransjen 
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- Når oppdrag settes ut på anbud skal det stilles krav om: aktiv lærlingebedrift, maks to underentrepriser, 

ansatte skal lønnes i samsvar med tariff, norske og utenlandske underleverandører og bemanningsselskaper 

må dokumentere kompetanse og at sikkerhetsopplæringen er tilfredsstillende.  

 


