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INNLEDNING 

Sosialistisk Venstreparti arbeider for et samfunn bygd på folkestyre, rettferdig fordeling og 

like muligheter for alle. Hovedprinsippene for SVs arbeid i kommunestyrer og fylkesting vil 

være rettferdig fordeling, likestilling, bærekraftig miljø og fortsatt utvikling og utviding av 

folkestyret.  

SV setter mennesker og miljø først, og vil styrke folkemakten på bekostning av 

pengemakten.  Vi ønsker et samfunn som har plass for mangfold, der de små lokalsamfunnene 

er like viktige som sentrale steder i fylket. Vest-Agder SV er opptatt av at alle får et godt 

offentlig tjenestetilbud, der det er lett å skaffe seg innflytelse over politikk og 

samfunnsutvikling.    

Forskjellen mellom den rike og den fattige del av verden blir stadig større. Også i Norge har 

vi opplevd at forskjellene har økt. Vi har også sett et voksende gap mellom privat rikdom og 

offentlig fattigdom. SV vil hindre at folk blir avhengige av å være rike for å ha det godt. Folk 

må ha frihet slik at de slipper å være avhengige av markedet.  

SV vil gi kommuner og fylkeskommuner økonomiske rammer som sikrer velferden til folk. 

Ingen skal kunne tjene penger på folks sykdom eller våre behov for pleie, omsorg og 

utdanning – folks velferd må ikke bli forretning!   

Bærekraftig utvikling er en grunnfestet del av SVs miljøpolitikk, og handler både om 

solidaritet med våre egne barn og barnebarn, og solidaritet med mennesker i andre deler av 

verden, som allerede merker klimaendringene på kroppen. 

 

OFFENTLIGE TJENESTER 
 

Alle har behov for et godt offentlig tjenestetilbud, særlig når det gjelder helse, omsorg og 

utdanning. Det er også viktig at disse sektorene gir sikre arbeidsplasser og gode arbeidsvilkår. 

Dessverre ser vi en politisk utvikling der privatisering og konkurranseutsetting truer tilbudene 

og de ansattes rettigheter. 

Det er viktig for SV å motarbeide denne utviklingen, og peke på de uheldige følgene det kan 

få både for tilbudene til innbyggerne generelt og for arbeidslivet spesielt. Det er viktig for SV 

å hindre at viktige velferdstilbud skal bli overlatt til rent kommersielle interesser. Utviklingen 

i Sverige de siste åtte årene burde være til skrekk og advarsel om hvor galt det kan gå. SV vil 

derfor kjempe mot konkurranseutsetting og privatisering av offentlige tjenester. 

Tillitsreformen er SVs alternativ til konkurranse og privatisering. SV vil gå i spissen for et 

oppgjør med markedstenkning og butikkprinsipper, måling, veiing og overdreven 

kontrolltenking i offentlig sektor. 

Et godt offentlig tilbud innebærer også at tjenestene er godt tilgjengelige. Vi frykter at 

tvungne kommunesammenslåinger og andre former for sentralisering kan føre til større 

avstand mellom mange av fylkets innbyggere og de offentlige tjenestene.  

I fylkestinget vil SV arbeide for: 
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 å forhindre ytterligere privatisering av offentlige tjenester 

 å kreve tariffavtale og sikre pensjonsvilkår i alle firma som fylkeskommunen inngår 

kontrakter med 

 å hindre at fylkeskommunens oppgaver blir svekket og overtatt av nye storkommuner 

Fylkeskommunenes rolle bør styrkes, ikke svekkes 

 

OPPLÆRING OG SKOLE 

SV tar ungdom på alvor og vil gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner, og til å 

delta i arbeidsliv og samfunnsliv. Målet for Vest-Agder SV er at Vest-Agder skal bli best i 

landet på fullføring av videregående skole. Det krever et bredt utdanningstilbud i hele fylket, 

en styrking av den yrkesfaglige utdanninga, læreplasser til alle og bevilgninger som 

anerkjenner at lærerne er skolens viktigste ressurs. 

Nøkkelen til å få opp fullføringsgraden i videregående skole ligger i å sørge for at hver enkelt 

elev blir sett av lærere og medelever, slik at elevene føler en forpliktelse til å følge opp 

skolen, samt å gi alle vissheten om at utdanning nytter: det står en læreplass, en jobb eller en 

utdanningsplass og venter på den som er ferdig på skolebenken. 

Det er en svært viktig oppgave å sikre læreplasser nok, slik at alle får muligheten til å fullføre 

den utdanninga de har starta på. Det handler om respekt for yrkesfagelevers karrierevalg, og 

det er et viktig virkemiddel for å stoppe frafallet fra videregående utdanning. Det offentlige 

må bli flinkere til å ta inn lærlinger, og samtidig stille krav til private aktører om at de tar inn 

lærlinger og gir disse et godt utdanningstilbud.  

For å sikre en god opplæring til alle vil SV kjempe for store nok bevilgninger til 

skolesektoren, for å gi lærere muligheten til å oppdatere sine kunnskaper og tid til å rekke 

over alle elevene. Derfor kjemper SV mot byråkrati og skjemavelde i skolen, og for økt 

lærertetthet. I tillegg vil SV skjerpe innsatsen mot mobbing og legge til rette for klasseturer 

som kan styrke både det faglige og det sosiale for elever i videregående utdanning.  

Skolene i alle deler av fylket må gi et så bredt tilbud som mulig, slik at elevene får et tilbud 

nær hjemstedet sitt. Etablering av private skoler i fylket kan føre til at den offentlige skolen 

kan få vanskeligheter med å gi et variert nok tilbud, fordi søkertallene synker når private 

aktører tar over deler av elevgrunnlaget. SV vil arbeide mot en utvikling der private aktører 

bidrar til en svekking av det offentlige tilbudet.  

Skolen har en viktig rolle i å gi ungdom erfaring med å delta i demokratiske prosesser og SV 

ønsker å kjempe for å gi ungdom trygghet og innflytelse både i skolen og i samfunnet ellers. 

SV ønsker et nært samarbeid med Elevorganisasjonen i fylket for at elevenes ønsker og krav 

til enhver tid skal bli hørt. SV vil kjempe for økte bevilgninger til elev- og lærlingeombudet i 

Vest-Agder, for å sikre at elever og lærlinger får god oppfølging og muligheter til selv å ta 

initiativer for en best mulig opplæring. 

SV er et grønt parti. Derfor vil SV arbeide aktivt for å styrke naturbruksutdanningen i fylket 

gjennom en bevisst satsing på en ny Søgne videregående skole. Eilert Sundt i Farsund må 

bygges ut med yrkesfag før studiested Lista legges ned. 
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Mobbing og rasisme er et problem som må tas på alvor i skolen. Vi ønsker Vest-Agder som et 

romslig samfunn, der ulikheter i utseende, tro, kjønn, seksuell legning eller kulturell bakgrunn 

ikke skal gi ulike muligheter til arbeid, utdanning og deltakelse i samfunnslivet. 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. 

I fylkestinget vil SV arbeide for: 

 at flere yrkesgrupper ansettes i den videregående skolen for å stå sterkere i kampen 

mot mobbing 

 tilrettelegging av sosiale og miljømessige tiltak for elevene 

 å tilby alle en kvalitativ god leksehjelp i videregående skole 

 at det offentlige tar inn flere lærlinger 

 at næringslivet tar inn lærlinger slik at disse sikres et godt utdanningstilbud 

 utvikling av flere veier fram til fag- og svennebrev 

 å gi mulighet for flere og lengre praksisperioder i videregående skole 

 å utvikle entreprenørskapet i opplæringa, og knytte bånd til både grunnskolen og 

høyere utdanning 

 å øke lærertettheten i videregående skole slik at hver elev kan følges opp bedre 

 å gjøre det lettere for lærere å videreutdanne seg 

 å opprette en egen pott som skoleklasser kan søke på for å gjennomføre gratis 

klasseturer internt i Vest-Agder 

 å forhindre at karakterer hindre elever i å gå på sin nærskole 

 å forhindre videre privatisering av skolen 

 å styrke elev- og lærlingeombudets rolle og sikre økte bevilgninger 

 å styrke elevdemokratiet, og sørge for god skolering av elevrådene gjennom nær 

kontakt med elev- og lærlingeombudet og Elevorganisasjonen 

 å utvikle skolebibliotekene til å bli kunnskaps- og læringssenter 

 å styrke voksenopplæringa og sørge for at den skal være på offentlige hender 

 å starte et systematisk arbeid mot seksualisert trakassering, blant annet ved å tilby 

jenter ved alle videregående skoler kurs i holdninger, selvrespekt, grensesetning og 

selvforsvar for jenter, i tråd med forsøksordningen fra Barne- og 

likestillingsdepartementet 

 å styrke rådgivertjenesten og kjempe mot kjønnssterotypier i rådgivinga om yrkesvalg 

 å lage konkrete handlingsplaner mot rasisme og mobbing i alle skoler og kreve 

konkret handling på hver enkelt skole mot rasisme og mobbing 

 å utvikle Søgne videregående skole til et nyskapende og aktiv grønt skolealternativ 

 

KULTUR 
 

SV står for en åpen og inkluderende kulturpolitikk. Vi vil bekjempe sensur og oppmuntre til 

kunst og kultur som utfordrer. Vår støtte til flerkulturelle, solidaritetsfremmende og 
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demokratiserende kulturtiltak skal aldri innebære at vi stenger for kunst og kultur som 

verdimessig eller ideologisk står oss fjernt.  

Hovedbegrunnelsen for offentlig kulturpolitikk må alltid være å fremme viktige kulturuttrykk 

som ikke kan finansieres av markedet, og sørge for at prisen på kulturopplevelser ikke virker 

sosialt urettferdig.                                                                                          

En aktiv offentlig kulturpolitikk er nødvendig for at det skal eksistere et bredt kunst- og 

kulturliv i Norge og handler om å sikre mangfold. Kulturpolitikken er avgjørende for et 

levende offentlig og kritisk ordskifte og er en vesentlig del av demokratiet og av 

ytringsfriheten. 

Det er viktig å gi kunstnere gode arbeidsbetingelser og gjøre det attraktivt å etablere seg som 

skapende kunstner i Vest-Agder. Det er spesielt viktig at kvinnelige kunstnere og artister får 

samme muligheter som mannlige. 

Kulturlivet har store ringvirkninger, og er et møtested på tvers av kultur, religion, kjønn, alder 

og bakgrunn. Kunst og kultur har betydning for helsen, sosialt fellesskap og læring. Et godt 

kulturtilbud er også viktig for stedsutvikling. Levende samfunn fordrer levende kulturliv, 

folkebibliotek, kulturskoler, museer og andre lokale kulturarenaer. 

I Fylkestinget vil SV jobbe for: 

● å støtte et bredt og rikt kulturliv i Vest-Ager, og gi tilskudd til viktige 

kulturarrangement i alle deler av fylket 

● å støtte fylkesbiblioteket som utviklingsaktør for folke- og skolebibliotekene 

● å utvikle kulturskolene i hele fylket gjennom tilskudd til Norsk Kulturskoleråd -Agder 

● å styrke fylkets museer som formidlere av kunnskap og kulturarv 

● å videreutvikle Den kulturelle skolesekken og Ungdommens kulturmønstring som 

arenaer for barn og ungdoms medvirkning 

● å reetablere og utvikle et nytt og forbedret Kulturkort for ungdom 

● å videreutvikle Den kulturelle spaserstokken som kulturtilbud for eldre 

● å gi funksjonshemmede god tilgang til fylkets kulturtilbud   

● å støtte kulturtiltak som fremmer integrering og flerkulturelt fellesskap 

● å støtte regionale kulturhus som gode, innovative og inkluderende møteplasser for alle 

● å forhindre salg og riving av gamle Agder Teater i Kristiansand, bevare bygget i 

offentlig eie og bidra til videreutvikling med rikt innhold for flere kulturaktører 

● å legge til rette for et rikt mangfold av frivillig kulturliv gjennom gode støtteordninger 

til lag og foreninger 

● å gi kunstnere gode arbeidsbetingelser, og gjøre det attraktivt å etablere seg som 

skapende kunstnere i Vest-Agder 

● å sikre verneverdige bygningsmiljøer, kulturminner og kulturlandskap, og ta vare på 

den unike kystkulturen på Sørlandet 

 

LIKESTILLING OG MANGFOLD 
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SV er et feministisk parti, og legger derfor en forståelse av kjønnsmakt til grunn for 

politikken. Det norske samfunnet preges fortsatt av det ujevne maktforholdet mellom menn og 

kvinner. Kvinner er underrepresentert i maktposisjoner, eier mindre og tjener mindre enn 

menn. Samtidig øker lønnsforskjellene. Fordi makten mellom kvinner og menn er ulikt 

fordelt, vil tilsynelatende kjønnsnøytral politikk slå ulikt ut for menn og kvinner. SV mener 

det er nødvendig å ta i bruk radikale virkemidler for å utfordre strukturene som opprettholder 

de skjeve maktforholdene mellom kjønnene. 

Kvinner er overrepresenterte når det gjelder ufrivillig deltid, deltidsstilling over lang tid og 

midlertidige ansettelser. Mange kvinner har lav lønn, lavere pensjon, færre rettigheter og 

større grad av usikkerhet på arbeidsmarkedet enn menn. Siden mange familier har problemer 

med å få tiden til å strekke til når begge foreldrene er i jobb, blir det derfor en løsning at 

kvinner går ned i stilling.  Både kvinner og menn må møte et arbeidsliv som gjør det mulig 

med normal fritid og et likestilt familieliv. 

De fleste tilfeller av vold mot kvinner skjer i nære relasjoner. Voldtekter rammer stort sett 

kvinner. Å vite at man kan bli utsatt for seksuelle overgrep og voldtekter, begrenser jenters og 

kvinners bevegelsesfrihet og trygghet. Samtidig er vold og overgrep mot menn og gutter 

tabubelagt. Samfunnet har også et ansvar for å gi oppmerksomhet og tilbud til utsatte gutter. 

Mennesker med funksjonsnedsettelser er svært utsatte og sårbare for vold og overgrep. Vi må 

gjøre mer for å forebygge og bekjempe denne volden. Andre som er særlig utsatt for vold, er 

LHBT-befolkningen [lesbiske, homofile, bifile og transpersoner]. 

SV jobber for alles rett til å leve frie og gode liv. Mange lesbiske, homofile, bifile og 

transpersoner utsettes for diskriminering. Vest-Agder SV vil jobbe for et samfunn der retten 

til å definere seg selv sitter i ryggraden til hele samfunnet, der homo ikke lenger er et 

skjellsord, og der kulturell og religiøs undertrykking av seksuell orientering og/eller 

kjønnsuttrykk bekjempes der den forekommer. 

I fylkestinget vil SV arbeide for: 

 at LIM-planen følges opp ot at det bevilges nok ressurser slik at handlingsprogrammet 

kan bli realisert 

at det gjennomføres forsøk med redusert arbeidstid med full lønnskompensasjon, 

særlig i sektorer der sykefraværet er høyt. En forutsetning er at dette ikke bidrar til å 

befeste uønskede kjønnsforskjeller. 

 forsøk med helhetlige krisemottak for både kvinner og barn, der utsatte kan anmelde 

vold og seksuelle overgrep og få all bistand, inkludert avhør, på ett sted. 

 å styrke hjelpetiltak for kvinner og menn i prostitusjon 

 at det etableres egne kompetansesentre for å kartlegge de prostituertes situasjon, slik at 

de får god og langsiktig oppfølging 

 at homo-, trans- og bifobi skal bekjempes på alle samfunnsområder 

 aksept av ulike seksuelle orienteringer og kjønnsuttrykk 
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ARBEID 
 

Å ha et arbeid en kan leve av, er viktig både for enkeltmennesket og samfunnet. 

Arbeidsplassen er ikke bare et arbeidsfellesskap, men også et sosialt fellesskap. Å være helt 

eller delvis uten arbeid, betyr at en blir utestengt fra en viktig del av samfunnslivet. 

Arbeidslivet er under press. Regjeringen har foreslått endringer i Arbeidsmiljøloven som vil 

bety en alvorlig svekkelse av muligheten til å kunne få fast og sikker jobb. Mer bruk av 

midlertidige stillinger vil føre til at mange kan bli nomader på arbeidsmarkedet. I tillegg trues 

arbeidsbetingelsene av økende sosial dumping, der profitten står over hensynet til en 

anstendig lønn. SV vil derfor aktiv kjempe mot konkurranseutsetting og innleie av 

arbeidstakere, noe  som skaper uklare tilsettingsforhold og utrygge arbeidsforhold.  Ved 

anbud og ved kjøp av varer og tjenester må fylkeskommunen stille krav om at 

kontraktpartnerne og underleverandører følger gjeldende tariffavtaler. Det må føres kontroll 

med bruk av underleverandører. 

Det seriøse næringslivet er under press fra sosial dumping, useriøs næringsdrift og 

kriminalitet. Dette er mest utpreget i bygningsbransjen og transportbransjen, men vi ser at det 

også vokser fram i andre tjenesteytende næringer. SV vil videreføre arbeidet mot økonomisk 

kriminalitet og sosial dumping. 

Det er viktig at arbeidslivet blir tilrettelagt for alle, særlig når det gjelder mennesker med 

ulike funksjonshemninger og etniske minoriteter. Vest Agder fylkeskommunen har 

undertegnet IA-avtalen, med klare mål om å inkludere utsatte grupper.  

Særlig det offentlige har blitt hjemsøkt av en styringsideologi der rapportering og kontroll 

legger beslag på både tid og krefter. SV ønsker en styringsstruktur som er basert på tillit til 

den enkelte arbeidstakers solide faglige vurderingsevne. 

Ufrivillig deltid gjør det vanskelig å planlegge sin egen økonomi, og begrenser den enkeltes 

frihet. Det samme gjør usikre tilsettingsforhold, særlig for mange kvinner.  SV vil sikre 

kvinner og menn likelønn slik at lik utdanning og ansvar skal gi lik lønn. 

I fylkestinget vil SV arbeide for: 

 at fylkeskommunens arbeidsgiverpolitikk bygger på tillit til den enkelte ansatte 

 at likelønnsprinsippet følges 

 at heltid er det normale, deltid bare en mulighet 

 å sikre fast tilsetting når det ikke er tale om reelle vikariater 

 å tilrettelegge for at utsatte grupper får tilgang til arbeidslivet 

 å bruke IA-avtalen for å unngå at folk blir utstøtt fra arbeidslivet  

 for at det når oppdrag settes ut på anbud skal stilles krav om aktiv lærlingebedrift, at 

det maksimalt er to underentrepriser, at det er faste ansettelser i alle ledd, at ansatte 

skal lønnes i samsvar med tariffavtaler, at norske og utenlandske underleverandører og 

bemanningsselskaper må dokumentere kompetanse og at sikkerhetsopplæringen er 

tilfredsstillende. 
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NÆRING OG MILJØ 

 
SV vil arbeide for full sysselsetting og trygge arbeidsplasser i et bærekraftig næringsliv. Vest-

Agder er et av de fremste industrifylkene i landet. Prosessindustrien har satt seg som mål å bli 

verdensledende innen bærekraftig produksjon, og SV vil støtte opp om denne ambisjonen.  

Store deler av næringslivet på Agder er knyttet til olje og gass. Det gjør oss sårbare for 

konjunkturendringer og for omlegging til et miljøvennlig samfunn. SV vil derfor legge til 

rette for at den avanserte teknologien og den anerkjente kompetansen i oljesektoren kan tas i 

bruk på andre område. Vi må satse på innovasjon, omstillingsevne og kompetansebygging for 

klimateknologi og andre framvoksende næringer. 

Det er store forskjeller i næringsstrukturen i Vest-Agder. Mens kystkommunene har importert 

arbeidskraft, har innlandskommunene slitt med mangel på arbeidsplasser og fraflytting. SV vil 

bevare offentlige arbeidsplasser og legge til rette for landbruk, turisme og annen 

næringsutvikling i innlandskommunene. 

Vest-Agder har verdifull natur og fauna som det er viktig å ta vare på for framtidige 

generasjoner. Vi har områder som Skagerakkysten, heiområdene, elver og vann, våtområder, 

skogområder og viktige hekkeområder for fuglebestanden. SV vil opprettholde og verne 

natur- og kulturlandskap og styrke arbeidet med forvaltning av våre naturverdier. 

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. 

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 å skape byer med gode og trygge bomiljøer, 

og transportvalgene styrer mye av mulighetene for å redusere klimautslippene. 

 

i Fylkestinget vil SV arbeide for: 

 å si fortsatt nei til oljeaktivitet og iverksette tiltak for å ta vare på de marine 

økosystemene i Skagerak 

 å legge til rette for at prosessindustrien i fylket kan videreutvikle seg og nå sitt mål om 

å bli verdensledende innen bærekraftig produksjon 

 å støtte etablering av nettverk for miljøteknologi og legge til rette for andre 

fremvoksende næringer 

 at Universitetet i Agder utvikler kompetanse for et bærekraftig næringsliv med 

perspektiv utover oljealderen og at Sørlandets kompetansefond prioriterer støtte til å 

utvikle slik kompetanse 

 å støtte opp om nettverksarbeid og kompetansebygging som kan styrke 

reiselivsnæringa  
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 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 styrke næringslivet i distriktene ved bedre mobiltelefoni og bredbånd ved opprusting 

og vedlikehold av fylkesvegnettet 

 å styrke samarbeidet mellom arbeidslivet og videregående skoler og sikre tilstrekkelig 

med lærlingeplasser 

 at vi får et nasjonalt såkornfond lokalisert til Sørlandet 

 å styrke kapitaltilgang og virkemidler for bærekraftige investeringer gjennom 

Innovasjon Norge Agder  

 å stille strenge krav til klima og miljø ved offentlige innkjøp av varer og tjenester og 

benytte offentlige innkjøp til å utvikle grønne arbeidsplasser i regionen 

 å føre en mer restriktiv linje for bygging i strandsonen og legge til rette for at alle skal 

ha tilgang til bading og rekreasjon i sine nærområder 

 å gå mot bebyggelse over skoggrensen og ta vare på våre verdifulle fjellområder 

 å sikre verdifulle naturverdier for fremtidige generasjoner gjennom god forvaltning av 

verneområder og ved å foreslå nye verneområder 

 å ta initiativ til en gratis veiledningstjeneste for energiøkonomisering i boliger 

 å samarbeide med Agder Energi om tiltak for å gjøre det mer lønnsomt å satse på 

solseller på bygninger 

 å styrke arbeidet med vilt og innlandsfisk med sikte på bedre artsforvaltning, 

ressursutnyttelse og jakt- og fiskemuligheter for allmennheten 

 å styrke arbeidet med bokvalitet og stedsutvikling 

 å legge til rette for et aktivt friluftsliv blant annet gjennom samarbeid med 

friluftsrådene 

SAMFERDSEL 

 
SVs samferdselspolitiske mål er at miljø skal være styrende. Dette innebærer reduksjon av 

transportbehovet gjennom langsiktig, overordnet arealplanlegging, samt valg av miljøvennlige 

transportmidler både for gods og personer. 

I samferdselspolitikken må målet være at de kollektive transportformene på strekningene 

Kristiansand - Stavanger og Kristiansand - Oslo blir konkurransedyktig på pris og reisetid. 

Aller viktigst vil det være raskt å koble Sørlandsbanen til Vestfoldsbanen. På sikt er det 

nødvendig med større grep for å bedre jernbanetilbudet der flest folk bor. Det er langs kysten, 

ikke inne i landet, der Sørlandsbanen går i dag. 

Godstransport på bane er en særdeles effektiv måte å frakte gods mellom de store terminalene 

i de store byene. I dag er kapasiteten sprengt. Oppgradering av det eksisterende nettet og ny 

trasé vil frigjøre betydelig kapasitet i godstrafikken.  

Vest-Agder SV vil jobbe for gode kollektivløsninger i hele fylket. Den største delen av fylkets 

kollektivtransport skjer ved bruk av buss. 
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Skipstrafikken er den viktigste transportformen for utenrikshandel på Agder. Den er også 

viktig for persontrafikken til og fra utlandet. Godstrafikk med skip er dessuten mindre 

miljøbelastende enn transport på vei eller med fly. Vår beliggenhet gjør det naturlig å satse på 

en økning av samferdselen på skip. SV vil derfor være en pådriver for å øke skipstrafikkens 

konkurranseevne. 

  

Det vil være viktig for landsdelen å bevare Kristiansand havn som nasjonal havn. Derfor vil 

det være viktig å bygge ut infrastrukturen rundt havnene for å lette omlasting mellom skip og 

andre transportformer. Skipstrafikken langs Sørlandskysten er stor og økende, Dessuten 

foregår trafikken stedvis veldig nær kysten. Dette stiller stor krav til beredskapen. 

 

I fylkestinget vil Vest-Agder SV arbeide for: 

 raskere prosess for sammenkoblingen av Sørlands- og Vestfoldbanen for å kutte 

reisetida mellom Oslo og Kristiansand til under tre timer.  

 å legge til rette for en vesentlig økning av gods på bane mellom de store byene ved å 

utbedre det eksisterende nettet med krysningsspor for å øke kapasiteten og ved å 

bygge ut godsterminalen i Kristiansand. 

 kystjernbane og lyntog mellom Oslo, Kristiansand og Stavanger. 

 at godstransport på veinettet blir avgiftsbelagt gjennom veiprising  på strekninger hvor 

andre transportformer er et alternativ 

 å bygge gjennomgående kollektivfelt i innfartsveiene til Kristiansand slik at bussen 

kommer fortere fram 

 å styrke kollektivtilbudet i vest-fylket og mellom øst og vest i fylket 

 å innføre et månedskort på 200 kroner for alle, som skal gjelde for hele fylket 

 å sikre kollektivtrafikken økte bevilgninger, blant annet gjennom køprising eller 

bompenger 

 å gjøre kollektivtrafikken mest mulig tilgjengelig for alle 

 å øke antall bussavganger i de store byene 

 satsing på et prøveprosjekt der Kristiansand by skal få leddbusser som drives på 

naturgass 

 å prioritere veiutbygging i distriktene fremfor steder der kollektivtrafikken er et reelt 

alternativ 

 å prioritere trefelts vei med midtdeler fremfor firefelts motorvei der trafikkgrunnlaget 

ikke er stort nok 

 å fortsette utbyggingen av gang- og sykkelveier 

 å bygge ut infrastrukturen rundt havnene i fylket  

 å være en pådriver for å øke skipstrafikkens konkurranseevne med andre 

transportformer 

 at skipstrafikken skal pålegges å gå lengre fra land  

 å bedre beredskapen langs Agderkysten 
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HELSE 

 
Et godt utbygd offentlig helsevesen med nærhet til lokalmiljøene er viktig både for å kunne 

forebygge, men også få mennesker raskere friske. For å styrke og bevare distriktene er det 

viktig å opprettholde kompetansearbeidsplasser på blant annet lokalsykehusene. Det er også 

av stor viktighet for at befolkningen skal kunne føle seg trygge ved for eksempel trafikkuhell, 

akutte skader og akutt sykdom. Vest-Agder SV vil også ha en solidarisk helse- og 

sosialpolitikk innenfor områder som barne-, ungdoms-, og familievern, rusvern og tannhelse. I 

tillegg vil vi støtte gode tiltak innenfor breddeidrett og folkehelse. 

SV er i utgangspunktet skeptisk til oppbyggingen av sykehussektoren gjennom 

helseforetakene. Økonomiske modeller og stykkprisfinansiering uten særlig politisk styring 

har vært gjeldende. Dette kan blant annet føre til at noen sykdommer ikke er «lønnsomme» å 

kurere, i tillegg til at befolkningen mister makt over egne lokalsykehus. Dette er et system 

som må endres. 

Mange unge føler at de ikke er gode nok som de er. Det eksisterer et stort kroppspress og 

prestasjonsideal i skoler og ellers i samfunnet. Mange sliter derfor med ulike fysiske og 

psykiske lidelser som en direkte konsekvens av ulike forventningspress. For å motvirke dette 

vil Vest-Agder SV foreslå å ha fylkeskommunalt ansatte helsesøstre på hver videregående 

skole. 

I fylkestinget vil Vest Agder SV arbeide for: 

 å bevare Flekkefjord sykehus med akuttmottak og fødeavdeling 

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

 å tilby gratis tannhelsetjenester til alle 

 å ha et godt utbygd tilbud innenfor barne-, ungdom-, og familievern 

 et godt offentlig behandlingstilbud for rusmisbrukere og psykisk syke 

 å støtte gode tiltak innenfor breddeidrett og andre folkehelsetilbud 


