Program for Sande SV 2015- 2019

Ja til Sande som selvstendig kommune!
Sande SV mener det beste valget for våre innbyggere er å opprettholde Sande som selvstendig
kommune. Vi ønsker å bestemme over våre egne ressurser og tjenestetilbud. Sande SV ønsker å ha
nærhet til de politikere som skal fatte avgjørelser. Avstand til beslutningstakere er med på å skape
større politikerforakt.
Sande SV mener at man vil kunne opprettholde samarbeid med andre kommuner selv om Sande velger
å stå alene. Mange undersøkelser viser også at brukertilfredsheten er høyere i små kommuner enn store
kommuner.
Sande SV vil at kommunens innbyggere selv skal bestemme og tilpasse tjenestene til innbyggernes
behov. Nei til storkommune.
Barn og unge først
Alle barn har rett til en trygg oppvekst. En god oppvekst varer livet ut. Derfor setter Sande SV barn og
unge først. En kommune som er god å vokse i for barn og unge, er en god kommune for alle. Sande SV
vil sikre trygge og gode oppvekstsvilkår med en helhetlig politikk for barn og unge.
En god skole
I skolen møtes alle barn og unge, uavhengig av bakgrunn og kultur. Vi jobber for en skole som gir alle
barn mulighet til å lykkes i livet, uavhengig av foreldrenes bakgrunn. Vårt mål er en ny og variert
skoledag som tilbyr elevene fysisk aktivitet, kreative utfoldelse og leksehjelp. Skolen er en møteplass
for elever med ulik bakgrunn. Derfor satser Sande SV på god fellesskole der alle elever tilegner seg de
ferdighetene de trenger for å lykkes i samfunnet. Å sikre nok gode lærere er hovedoppgaven når vi skal
sørge for at alle elever får god og tilpasset undervisning.
Sande SV vil opprettholde skolekretsene som de er i dag.
Samarbeid mellom skole, SFO, barnevern og andre instanser
Fokuset må være på tidlig innsats og forebygging. Gjennom et åpent og tett samarbeid mellom
barnehage, skole, SFO, barnevern og andre instanser, kan vi sørge for at ingen barn faller utenfor.
Målet må være at alle offentlige tjenester er samordnet til beste for barnet. En hovedoppgave må være å
sikre at ingen barn vokser opp i fattigdom eller opplever vold, overgrep eller omsorgssvikt.
Barnevernet må styrkes.
Sande SV vil forebygge og bekjempe barnefattigdom. Vi vil følge opp arbeidet med handlingsplan
mot fattigdom som kommunen har vedtatt. Fattigdom får konsekvenser på alle områder av et barns liv
og fører til isolasjon og utstøting. Aktiviteter som er naturlig for barn og ungdom å delta i, koster
penger i form av kontingenter og utstyr.
Fattigdom får konsekvenser på alle områder av et barns liv og fører til isolasjon og utstøting.
Aktiviteter som er naturlig for barn og ungdom å delta i, koster penger i form av kontingenter og utstyr.
Dette betyr at vi vil:

-redusere egenandeler til kulturskole og idrettsaktiviteter
-at alle aktiviteter i skolens regi skal være gratis
-at fritidsarenaer skal være trygge og inkluderende for alle, uavhengig av foreldreøkonomien
-at barnefamilier prioriteres ved utmåling av økonomisk bistand med særlig vekt på barns aktiviteter.
Demokrati i Sande.
Sande Sv vil i kommende periode arbeide for at lag og foreninger skal komme lettere til ovenfor de
som fatter beslutninger i kommunen. Vi ønsker at lag og foreninger skal gis talerett i kommunestyret
når det gjelder saker som direkte berører deres virksomhet.
Vi vil også gi befolkningen mulighet til å kunne stille spørsmål til lokalpolitikerne ved innføring av en
direkte spørretime med påfølgende debatt.
Idrett, kunst og kultur for alle!
Sande SV vil styrke bevilgningene og bedre rammevilkårene til idrett, kunst og kultur fordi dette gjør
Sande til et bedre sted å bo. Vi vil legge særlig vekt på at barn og unge skal få gode opplevelser
gjennom disse tilbudene. Vi vil også jobbe for at andre grupper som har vanskeligheter med å
nyttiggjøre seg ordinære tilbud skal gis anledning til å delta.
Biblioteket skal fortsatt være gratis med god tilgang på alle typer informasjon og litteratur for alle
uansett sosial og økonomisk status.
Det arbeidet som frivillige organisasjoner gjør skal verdsettes høyere og stimuleres.
Kunstforeningen må igjen tilbys rimelige lokaler sentralt i Sande.
En lønn til å leve av!
Vi vil kjempe for at bruken av deltidsstillinger i Sande skal begrenses, og at det i størst mulig grad skal
være hele stillinger som gir bedre pensjonsordninger og virker utjevnende i forhold til lønnsforskjeller
mellom kvinner og menn. Ønsker man full stilling bør man få dette!
En inkluderende kommune!
Sande SV jobber for et inkluderende lokalsamfunn, der alle har like muligheter til å delta og bidra til
fellesskapet. Flyktninger er en ressurs og tilføre lokalsamfunnet verdifull kompetanse. Å sikre alle like
muligheter til å delta i arbeidslivet, skaffe seg et hjem og et sosialt liv er nøkkelen til en god integrering
og avgjørende for å forebygge segregering i framtida.
Sande SV vil jobbe aktiv for god integrering i lokalmiljøet ved å styrke flyktnings tjenesten og styrke
samarbeidet med de frivillige organisasjonene i integreringssamarbeid.
Dele godene - Omsorg for hverandre - Gjenoppbygg fellesskapsfølelsen!
Verdier som det å hjelpe hverandre, fellesskapsfølelse og likeverd er begreper som kan se ut til å være

på vikende front. Sande SV har en visjon om et samfunn som er tuftet på slike verdier. Vi skal arbeide
for at grupper som lett faller utenfor, og som ikke har noen talspersoner, skal tas inn i
varmen. Bostedsløse, rusmisbrukere, mennesker med fysisk og psykiske lidelser og andre grupper som
har vanskelig for å finne seg til rette skal vi arbeide for skal få et bedre liv i Sande.
Vi trenger din støtte til å gjenoppbygge et solidarisk samfunn, og motstå de kreftene som kun tenker
profitt og marked, og som skal gjøre butikk på alle samfunnsområder. Vi vil kjempe mot
konkurranseutsetting og privatisering i kommunen. Det har med menneskeverd å gjøre!
	
  

