Sandefjord, kommunen vår
- en inkluderende, demokratisk og levende kommune -
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Sandefjord, kommunen vår
- en inkluderende, demokratisk og levende kommune
SV setter ansvaret for fellesskapet øverst. Dette betyr samtidig en personlig frihet med like rettigheter og muligheter for alle. Vi vil
spesielt være et talerør for de som ikke har ressurser til å fremme egne, rettferdige krav. Å skape gode oppvekstvilkår, arbeid til alle og
et inkluderende samfunn handler om å styrke folkehelsen og redusere forskjellene i samfunnet.

SV ønsker å forvalte dette ansvaret og styrke folkehelsen gjennom å satse på:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Likestilling og inkludering
Trygg og god oppvekst
En god eldreomsorg
Sosial utjevning
Sosial boligbygging
Kultur, idrett og lek
Vern av strandsonen
Miljø, klima og jordvern
Bærekraftig næring

Lokaldemokrati
Sandefjord SV vil verne om lokaldemokratiet ved å legge forholdene til rette for at alle grupper av befolkningen får mulighet til å engasjere seg.
SV setter personlig frihet øverst, og ser fellesskapsordninger som nødvendig for å sikre frihet og trygghet for alle.
Gode velferdsordninger bygger på at det offentlige har høy kompetanse og kontroll med hele tjenesteproduksjonen. Samarbeid mellom det
offentlige og frivillige organisasjoner - med grunnlag i kommunale planer og avtaler – gir bedre velferdstjenester. Offentlige midler skal brukes
til velferd for alle, ikke til profitt for noen få.
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Sandefjord SV vil:
● Forhindre privatisering og konkurranseutsetting av offentlige tjenester.
● At Sandefjord kommune skal bli med i SVs tillitsreform som innebærer at tjenester må ta utgangspunkt i forholdet mellom elev og lærer,
pasient og pleier, innbygger og ansatt. Folks behov må være bestemmende for velferd, ikke hva som lønner seg.
● Styrke ytringsfriheten til kommunalt ansatte og sikre en demokratisk debatt ved å redusere eller endre kravet til lojalitet til kommunen
som arbeidsgiver og dens mål- og resultatstyringsprogram.
● Legge til rette for innbyggernes aktive deltakelse i offentlige beslutningsprosesser ved å bidra til at prosessene blir åpne med god
informasjon og tilrettelagte drøftings- og høringsarenaer.
● Arbeide for at ungdomsrådet får større, reell innflytelse.

Kommunens inntekter
Sandefjord kommune bør utnytte det inntektspotensialet som kommunen allerede har og som den vil få i den nye storkommunen, i stedet for å
kutte i kommunens tjenester. Innføring av eiendomsskatt vil styrke budsjettet med over 10%, og gi økonomisk rom til å styrke tjenestetilbudet
generelt, gjeninnføre tilbud som leirskole for barna våre, og til å gjøre ønskede investeringer innenfor skole, eldreomsorg og kultur.
Sandefjord SV vil:
● Innføre eiendomsskatt for å opprettholde og styrke kommunens tjenester.
● Bruke økte inntekter til blant annet sosial utjevning.
● Benytte den lave renten og forventninger til fortsatt lav rente til å investere betydelig i offentlige anlegg

En levende organisasjon
SV ønsker at Sandefjord kommune skal framstå som en attraktiv arbeidsgiver som tilrettelegger for den enkeltes medvirkning og egenutvikling.
De enkelte tjenesteområdene skal være endringsdyktige og til enhver tid prioritere kvalitet. Kommunen må i større grad, som arbeidsgiver og
samfunnsaktør, ta ansvar for de særlige utfordringer vi ser i arbeidslivet.
Sandefjord SV vil:
● Arbeide for størst mulig stillingsbrøker. Dette vil gi bedre tjenestetilbud, økt rekruttering og unge mulighet til å finansiere gjeld og
investeringer.
● At kommunen bør øke inntak av lærlinger i egen organisasjon.
● At kommunen tar større ansvar for sysselsetting av mennesker med annen etnisk bakgrunn, funksjonshemmede eller andre som risikerer å
falle utenfor arbeidslivet.
● Styrke kommuneansattes mulighet til kompetanseutvikling.
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Likestilling og likeverd
Likestilling
Samtidig som Sandefjords kvinner i gjennomsnitt har høyere utdanning enn Sandefjords menn, tjener menn i kommunen vår i gjennomsnitt mer
enn kvinnene. Dette kan skyldes to faktorer: kvinnene er i flertall i offentlige yrker, og det er i stor grad kvinner som jobber deltid. Sandefjord
SV vil jobbe for at kommunen setter i gang tiltak for at ressurser og makt blir jevnt fordelt mellom kjønnene.
Sandefjord SV vil:
● Bekjempe ufrivillig deltid og arbeide for at kommunalt ansatte som ønsker det, skal tilbys 100 % faste stillinger, og lønningene skal økes
i typiske lavtlønte yrker med stor andel av kvinner.
● Jobbe for lik representasjon mellom menn og kvinner i alle kommunale styrer, råd, komiteer og utvalg.
● At det skal ansettes flere kvinnelige ledere på kommunale arbeidsplasser.
● Arbeide aktivt for at trygdeytelser som barnetrygd og fødsels engangsstønad ikke skal telle som inntekt ved beregning av sosialhjelp.

Motvirke sosiale forskjeller
Rus og kriminalitet blant unge er omfattende og dette har en beviselig sammenheng med levekår. Sandefjord SV vil kjempe for en bedre
integrering av ulike mennesker og grupper inn i fellesskapet. Med dette mener vi alle som av ulike grunner faller utenfor fellesskapet. Økende
forskjeller produserer fremmedgjøring og konflikter. Vi trenger i stedet felles forståelse og eierskap til samfunnet.
Sandefjord SV vil:
● Styrke skolen som arena der alle får like muligheter til å utvikle sine evner, og ferdigheter ut fra sine egne forutsetninger, og der
alle elever lærer mest mulig.
● At det skal opprettes et tilbud til tiggere for overnatting.
● Øke sosialhjelpssatsene og ellers styrke tiltak for å få færre sosialhjelpsmottakere.
● Øke antall lærlingeplasser i kommunal regi for at flere får en fagutdanning. Ved alle kommunale anbudsprosesser skal kommunen
stille krav om at bedrifter som tildeles oppdrag tilbyr lærlingeplasser.
● Styrke ordningen med opplevelseskort.

Legning og kjønnsidentitet
Sandefjord SV tar avstand fra diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Ikke-diskriminering er en grunnleggende del av
norsk lov og regelverk. Sandefjord SV ser likevel en rekke utfordringer i skillet mellom de lovpålagte rettighetene og de reelle rettighetene
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mange LHTB-personer opplever å ha. Sandefjord kommune må jobbe aktivt for at alle, uavhengig av legning eller kjønnsidentitet, får et godt
helsetilbud med frihet fra fordommer.
Sandefjord SV vil:
● At kommunen jobber aktivt for at barn og ungdom skal respekteres og inkluderes i skolen, fritidsaktiviteter og lignende, uavhengig av
seksuell orientering.
● Kreve at kommunens helse- og omsorgspersonell skal ha nødvendig faglig kompetanse om LHBT-helse og bidra til å forebygge
sekundære helseproblem hos denne gruppen. Helse og omsorgspersonell skal gjennom språk, uttrykk og tilnærming møte alle med
nøytralitet med hensyn til seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

En flerkulturell kommune
Innvandring er en ressurs for kommunens arbeidsliv, og for det kulturelle og sosiale livet i byen. Kommunen må jobbe for inkludering i skole,
arbeidsliv og andre arenaer kommunen kan påvirke. Skolen er en viktig del av inkluderingsarbeidet; innvandrerbarn som opplever å inkluderes i
skolen, tar aktivt del i samfunnet som voksne.
Sandefjord SV vil:
● At alle, uansett religion og kulturell bakgrunn, skal inkluderes i arbeidsliv, skole og samfunnet for øvrig.
● Kreve at Sandefjord tar i mot minimum det antall flyktninger Integrerings- og mangfoldsdirektoratet anmoder om.
● Stimulere til etablering av flerkulturelle treffpunkt til berikelse for alle.
● Tilrettelegge bedre for innvandrere i sykehjem og eldresentre, slik at alle opplever å bli godt ivaretatt både som ansatte og som brukere.
● Sørge for en god leksehjelpordning der alle minoritetselever har en reell mulighet til å delta, for eksempel ved at leksehjelpordningen
legges mellom undervisningstimer i skoledagen.
● Opprette stillinger som skal jobbe med å stimulere til deltagelse i nærmiljøets fritidstilbud.
● At kommunen skal opprette en handlingsplan for inkludering som går utover det lovpålagte introduksjonsprogrammet.

Trygg og god oppvekst
En god og trygg oppvekst er en grunnleggende rettighet. SV vil sikre barn og unge i Sandefjord best mulige oppvekstvilkår. Vi har store
utfordringer knyttet til rus, kriminalitet og problematferd blant våre barn og unge. Dette må vi ta på alvor og opprette målrettede forebyggende
tiltak. Som et ledd i dette arbeidet må kommunen legge til rette for et godt og trygt nærmiljø. Vi må ivareta lekeplasser og grønne lunger der
barn kan få utfolde seg, og vi må legge til rette for en innholdsrik og trygg ungdomstid.
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Sandefjord SV vil:
● Jobbe for at barnevernet er mer aktive på forebygging, og mer tilgjengelig for barn som selv søker hjelp eller råd.
● Styrke den økonomiske støtten til kulturelle tilbud for barn.
● Øke samarbeidet mellom Sandefjord videregående skole, Sandefjord kommune, NAV og Oppfølgingstjenesten (OT) ved å styrke arbeidet
til Ungdomsutvalget i Sandefjord gjennom økte ressurser. Melsom videregående skole bør bli en naturlig deltaker i utvalgsarbeidet.
● Støtte etableringen av et kommunalt ungdomshus.
● At helsestasjon for ungdom skal få utvidete åpningstider og bli mer synlig.
● Gjenopprette stillingen som SLT-koordinator for å styrke det tverrfaglige samarbeidet mellom kommunens ulike etater og politiet.
(SLT = Samordningsmodell for Lokale, forebyggende Tiltak mot rus og kriminalitet).

Barnehager
Barnehager er et godt pedagogisk tilbud, et godt omsorgstilbud for barn og en nøkkel til småbarnsforeldres yrkesdeltakelse. Gode, rimelige og
tilgjengelige barnehageplasser er viktige for å gi alle barn like muligheter. Plass i barnehage kan bedre norskkunnskapene til barn med
fremmedspråklige foreldre, og kan bidra til å hjelpe barn i familier med ulike typer problemer.
Sandefjord SV vil:
● Sikre fortsatt full barnehagedekning.
● Arbeide for at en større del av behovet for barnehageplass skal dekkes av kommunale barnehager, og alltid jobbe aktivt mot muligheten
til å ta ut økonomisk utbytte av barnehagedrift.
● At barnehageplassene skal være tilrettelagt slik at ingen barn hindres ut fra familieøkonomien.
● Utvide åpningstidene for barnehagene og utrede behovet for et nattåpent tilbud.

Skole
Å gi alle en god utdanning er det viktigste vi kan gjøre for å redusere sosiale forskjeller i Sandefjord. Skolen skal være inkluderende for alle.
Gode lærere, god undervisning, elevenes opplevelse av mestring og godt læringsmiljø er de viktigste forutsetningene for læring. Sandefjord
kommune må legge til rette for at Sandefjordskolen fremstår som en attraktiv skole også for lærere. Sandefjord kommune må vektlegge lærernes
profesjonskompetanse og involvere både skoleledere og lærere i prosessene mot målene for skolen. Oppfølging av skolenes arbeid må baseres på
dialog og føre til utvikling på skolene som gjør undervisningen enda bedre.
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Sandefjord SV vil:
● Gjeninnføre et fullverdig leirskoletilbud.
● Innføre miljøarbeiderstillinger i barneskolene.
● Øke lærertettheten.
● Jobbe for at det tilbys gratis frukt i skolen.
● At kommunen tar grep for å gjenskape tilliten til skolekontoret blant lærere og foreldre og skape en felles visjon for Sandefjordskolen.
● At kommunen avskaffer mål- og resultatstyring som styringsprinsipp for skolen, og reduserer utstrakt bruk av skjema, unødig dokumentasjon
og kontroll.
● Innføre en dialogbasert samarbeidsstyringsmodell der lærernes kompetanse vektlegges.
● At kommunen erstatter nåværende resultatkontroll med Utdanningsdirektoratets verktøy som ståstedsanalyser på skolene og jevnlige
skoleeieranalyser.
● At skolene skal ta i bruk Vurdering for læring i tråd med intensjonene i det statlige prosjektet.
● Styrke kommunens kompetansehevingsprogram for lærere.
● At alle nyutdannede lærere, får tilbud om tett veiledning det første året.
● Investere i skolebygg for å møte framtidas utfordringer både med hensyn til kapasitet og pedagogisk innhold.
● Arbeide for å utvide skoledagen med langsiktig mål om etablering av en heldagsskole.
● Etablere et logopedtilbud slik at alle barn og unge med språkvansker får den hjelpen de trenger.
● Sette i gang tryggingstiltak langs skoleveiene gjennom utbygging av 30-soner, sykkel- og gangstier og sikring av overganger.
● Bedre opplæringstilbudet for elever med særlige behov, blant annet gjennom styrkning av PP-tjenesten.
● Styrke skolehelsetjenesten ved grunnskolene.
● Jobbe for at kommunen forplikter seg til å jobbe mer systematisk mot mobbing ved å ta i bruk et forskningsbasert program for å bedre
læringsmiljøet i skolene.
● At det satses på «ungt entreprenørskap» i skolen.
● At skolene skal brukes hele døgnet ved at saler og haller er tilpasset til og benyttes til sport og kulturaktiviteter.

Omsorg og helse
Folkehelse
Nordmenn har stort sett god helse. Likevel er det på helsen vår vi kan se noen av de tydeligste bevisene på klasseskillene i Norge. Det gode
helsegjennomsnittet skjuler store, systematiske forskjeller: De som tjener mest, har også best helse. Disse urettferdige helseforskjellene er sosialt
skapt og mulig å gjøre noe med. Så lenge forskjellene skyldes ulikheter i samfunnets ressursfordeling, er det fellesskapets ansvar å påvirke denne
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fordelingen i en mer rettferdig retning. Rettferdig fordeling er den beste folkehelsepolitikken. Helse er ikke utelukkende et individuelt
anliggende, og folkehelsearbeidet må derfor ikke bare rettes mot individet. Folkehelsen henger sammen med levekår, ytre miljø og sosiale og
samfunnsmessige forhold. Selv om vi vil prioritere barn og unge, er det viktig at folkehelsearbeidet omfatter alle aldersgrupper.
Sandefjord SV vil:
● At det opprettes en forpliktende kommunal strategi for folkehelse som skal inkludere alle sektorene i kommunen, og hvor frivillig sektor
skal spille en viktig rolle.
● At barn og unge og mennesker med minoritetsbakgrunn skal prioriteres i folkehelsearbeidet. Lav aktivitet blant ungdom og høyere
forekomst av diabetes i flere minoritetsgrupper er eksempler på at disse gruppene er mer utsatt for folkehelseproblemer enn mange andre
grupper av befolkningen.
● Sørge for at Sandefjord skal være en foregangskommune i arbeidet med folkehelse, særlig innenfor helsefremmende og forebyggende
arbeid.
● Trappe opp innsatsen for utjevning av sosiale helseforskjeller, prioritere helsefremmende og forebyggende arbeid med vektlegging av
friskfaktorer som fysiske aktivitet, kosthold og fullført utdanningsløp.
● Opprette en stilling som folkehelsekoordinator.
● At det skal gjennomføres en bred evaluering av helsestasjonstilbudet for barn og barnefamilier med tanke på mulig styrking av tilbudet.

Funksjonshemmede
Sandefjord SV vil arbeide videre for at kommunen skal tilrettelegges bedre for alle mennesker uavhengig av funksjonsnivå.
Sandefjord SV vil:
● Arbeide for at utviklingshemmede får et styrket skoletilbud gjennom særskilt satsing på kvalifisert lærerpersonale.
● Styrke støttekontakttilbudet og BPA - tilbudet (brukerstyrt personlig assistanse) for å gi den enkelte mulighet til et aktivt liv med et
tilrettelagt fritidstilbud.
● Bidra til at familier med funksjonshemmede skal tilbys et godt, kommunalt avlastningstilbud.
● Påvirke til at kommunen i større grad tenker kontinuerlig utvikling av tilrettelagt yrkeskarriere for den enkelte funksjonshemmede.
● Motarbeide institusjonalisering av botiltak.
● Prioritere differensierte botilbud med tilstrekkelig og kvalifisert bemanning og samtidig stimulere bedre integrering og omvendt
integrering.
● Styrke tilgjengeligheten for funksjonshemmede på alle offentlige arenaer.
● At unge funksjonshemmede mennesker skal tilbys gode, differensierte tjenester og botilbud tilpasset alder og
funksjonsnivå – og ikke henvises til institusjoner beregnet for eldre.
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Psykiske lidelser
Sandefjord SV vil arbeide for en oppdatering av «Temaplan for psykisk helse». Vi må arbeide for å dekke behovet for tilrettelagte botiltak for
personer med psykiske lidelser, og sørge for at mennesker som trenger det får et egnet og meningsfullt tilbud på dagtid. Rask psykisk helsehjelp
er viktig for å forebygge langvarige og alvorlige psykiske plager. Sandefjord kommune bør ha et lavterskeltilbud for mennesker med lette og
moderate plager, hvor det tilbys rask og gratis hjelp uten behov for henvisning.
Sandefjord SV vil:
● Følge opp «Boligsosial handlingsplan» og prioritere tilrettelagte botiltak for personer med psykiske lidelser, herunder samlokaliserte
boliger, bofellesskap og egne leiligheter.
● Bidra til å oppdatere «Temaplan for psykisk helse».
● Arbeide for å styrke bemanningen ved botiltakene, herunder miljøarbeidertjenester.
● Jobbe for differensierte aktivitets- og dagtilbud.
● Ta initiativ til et styrket samarbeid mellom Søndre Vestfold Distriktpsykiatriske Senter og Sandefjord Voksenopplæringssenter.
Samarbeidet skal ha som mål å utvikle lærings- og mestringsstrategier og -arenaer, for personer med psykiske lidelser.
● Jobbe for at Sandefjord kommune oppretter et gratis tilbud for rask psykisk helsehjelp.
● Arbeide for mer bruk av medikamentfrie behandlingsforløp i psykiske helsetjenester.

Rusmisbruk og rusmisbrukere
Sandefjord SV mener at samfunnet må i større grad erkjenne et ansvar for de som faller utenfor på grunn av rusmisbruk eller annen
selvdestruktiv atferd. Gjennom skole og barnevern, nærmiljø, nettverk og frivillig innsats må tegn og symptomer fanges opp så tidlig som mulig,
og virksomme og målrettede tiltak iverksettes, i et langsiktig og forebyggende perspektiv. Et viktig mål må være å få redusert alkoholkonsumet
blant våre unge. Sandefjord SV vil fortsatt stå for en restriktiv skjenkepolitikk.
SV vil i perioden:
● Styrke det rusforebyggende arbeidet blant barn og unge.
● Etablere en oppsøkende ungdomstjeneste.
● Arbeide for gode, differensierte botiltak for rusmisbrukere, herunder hybelhus og utleieboliger, samt egne boliger med tilsyn.
● Styrke rusteamet og videreutvikle lokale behandlingstilbud.
● Arbeide for å utvide og videreutvikle LAR.
● Fremme forslag om en intensivering av det rusforebyggende arbeidet gjennom en ny ruspolitisk handlingsplan som også legger opp til at
behandlingstilbud kan gis så tidlig som mulig.
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Eldreomsorg
SV vil arbeide aktivt for en kvalitetsmessig profitt-fri, kommunal omsorg og ikke akseptere «bestemor ut på anbud». Tillitsreformen gjøres
gjeldende slik at faglighet avgjør hvor mye tid man benytter hos hver omsorgstrengende. SV vil være en pådriver for lokale bestemmelser som
ikke gir etter for «blå oppmykning» av Arbeidsmiljøloven.
Sandefjord SV vil:
● Arbeide for at kommunen har god sykehjemsdekning, både når det gjelder korttids- og langtidsplasser.
● I den nye, sammenslåtte kommunen skal sykehjemmene fortsatt ha en fornuftig, geografisk spredt beliggenhet.
● Legge til rette for at eldre kan bo lengst mulig i egen bolig, blant annet ved tilstrekkelig tilbud om tilrettelagte omsorgsboliger i
kombinasjon med en kvalitativ god hjemmetjeneste.
● Prioritere styrking av hjemmetjenesten.
● Arbeide for at pasienter fra sykehus har et kvalitativt godt tilbud om behandling når de skrives ut, jfr. Samhandlingsreformen.
● Frita pleie- og omsorgstrengende med lav inntekt (under 2G) for belastende egenandeler.
● Arbeide for å gi alle eldre som kan gjøre seg nytte av det, et styrket aktivitets- og fritidstilbud.
● Utvide tilbudet under ”Den kulturelle vandringsstaven”.
● Styrke frivillighetsarbeidet i kommunen, herunder øke tilskuddene til Frivilligsentralen.

Miljø, klima og jordvern
Sandefjord SV stiller seg bak slagordet ”tenke globalt, handle lokalt”. Norge er et av de land som har minst jordbruksareal pr. innbygger.
Produksjon av mat krever dyrka og dyrkbar jord. SV mener at selvbergningsgraden og jordvernet må styrkes. Det er mer viktig enn noen gang å
ivareta dyrka arealer i Norge og alle andre land.
SV vil fremme forslag om at gjeldende arealplan for Sandefjord blir revurdert etter sammenslåingen med Andebu og Stokke. Dette med henblikk
på å få et planverk som i tilknytning til blant annet boligbygging i sterkere grad i varetar hensynet til dyrket mark og friarealer.
SV vil arbeide for en bærekraftig utvikling gjennom følgende tiltak:
● Jobbe for bilfrie gater i sentrum av Sandefjord by.
● Minimalisere transportbehovet gjennom god arealplanlegging
● Styrke utbyggingen av et sammenhengende gang- og sykkelvegnett i store deler av kommunen.
● Sikre områder med forurenset grunn og deponier mot spredning i miljøet.
● Sikre biologisk mangfold/variasjonen i naturen gjennom opplysning og registrering av sårbare forekomster, innarbeidelse av
verneinteresser i kommuneplanen og en restriktiv utbyggingspolitikk i kultur- og naturlandskap.
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● Redusere lokal salting av veier.
● Sikre at kommunale virksomheter følger en “grønn innkjøpspolitikk” av varer og tjenester
● Styrke jordvernet, blant annet ved å finne alternativer til nedbygging av dyrket/dyrkbar mark.
● Bidra til framtidig mattrygghet og jordvern gjennom aktiv kommuneplanlegging/revidering av kommuneplan(er).

Kollektivtransport
Av hensyn til best mulig mobilitet for alle befolkningsgrupper ønsker Sandefjord SV å styrke kollektivtransporttilbudet. For at et kollektivt
transporttilbud skal konkurrere med bilen, må det være brukervennlig. Vi vil arbeide for et bedre lokalt busstilbud. Sandefjord SV vil at
kommunen skal være en pådriver for et enda bedre tilbud på jernbanen, og et utvidet, regionalt busstransportalternativ
Sandefjord SV vil:
● Påvirke sentrale og regionale samferdselsmyndigheter for å styrke kollektivtransporttilbudet i kommunen.
● Arbeide for å styrke busstilbudet med tanke på ruter og antall avganger.
● Etablere gangvei under jernbanesporene ved Sandefjord jernbanestasjon for å oppnå en funksjonell forbindelse mellom parkeringsplassen
og jernbanestasjonen/byen.

Energiforsyning
Gjennom kommuneplanen og reguleringsplaner legges grunnlaget for utviklingen av et bærekraftig energiforsyningssystem i kommunen. Det er
gitt konsesjon for fjernvarmenett i Sandefjord. I tillegg har både Stokke og Andebu laget klima- og energiplaner som viser satsing på
nærvarmenett – jfr. kommende storkommune. Sandefjord SV vil at konsesjonsområdet i Sandefjord på sikt skal utvides, slik at vi kan nyttiggjøre
oss fjernvarmen i størst mulig grad i hele kommunen. Målet er å skaffe flest mulig av Sandefjords/storkommunens innbyggere rimelig og
miljøvennlig oppvarming.
Sandefjord SV vil:
● Videreutvikle en infrastruktur for fjernvarme som dekker størst mulig del av byens bebygde deler.
● Sandefjord SV vil at det gjennomføres en ny vurdering av minstestørrelsen på ny bebyggelse som skal pålegges tilknytning til
fjernvarmenettet.
● I tilknytning til kommuneplanarbeidet bør det gjennomføres en kritisk vurdering i forhold til bygningsstørrelsen som utløser krav om
tilknytning.
● At det tilrettelegges for og satses på egne nærvarmeanlegg hvor fjernvarmeforsyning ikke er hensiktsmessig.
● Jobbe aktivt for å implementere de ulike målene i kommunens energiplan.
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Sykkelbyen Sandefjord
Å tilrettelegge for bruk av sykkel er god miljøpolitikk. SV mener at sykkelbyen Sandefjord må bygge videre på den positive utviklingen gjennom
utvidelse og styrket vedlikehold av sykkelnettet. Ved utbygging av nye sykkelveier/sykkelfelt skal prosjekter som sikrer sammenbinding av
eksisterende sykkelveier til et nett, bygges først. Ved alt kommunalt veivedlikehold og anleggsarbeid skal syklistenes sikkerhet sikres gjennom
god varsling og tilrettelegging.
Sandefjord SV vil:
● Videreutvikle sykkelnettet.
● Arbeide med å redusere risikoen for sykkelrelaterte trafikkulykker.
● Styrke trafikksikkerhetsopplæring i skolen.

Strandsonen
Strandsonen er den mest attraktive del av våre omgivelser, spesielt for friluftslivet, men også for natur-, landskaps- og miljøverdier, samt for
tradisjonelle næringer knyttet til fiske, fangst og sjøfart. Selv om det ikke bygges nye hytter i LNF-områdene i strandsonen, er likevel utviklingen
slik at hver enkelt hytte i dag legger beslag på og privatiserer større områder enn tidligere. SV vil ikke se rolig på at vanlige folk blir jaget vekk
fra svaberg eller blir stengt ute fra badeplasser og gode fiskeplasser. Strandsonen i Sandefjord må i størst mulig grad være tilgjengelig og åpen
for alle.
Sandefjord SV vil:
● Bruke kommuneplanen og friluftsloven aktivt for å verne om strandsonen.
● Føre en restriktiv politikk når det gjelder arealstørrelser på hytter, særskilt i LNF-områdene.
● Kjempe aktivt mot permanente og midlertidige konstruksjoner eller anlegg som hindrer ferdsel etter friluftsloven.
● Styrke kommunens innsats for å forhindre ulovlige byggetiltak i strandsonen. Dette skal skje via økte bevilgninger til observasjoner,
samt tettere rapportering til de folkevalgte.
● At Sandefjord kommune skal være en aktiv oppkjøper av eiendommer i strandsonen.
● Arbeide for å frigjøre Yxney for gjerdene som stenger den tidligere skogsveien/stien langs vestsiden av Truberjordet og fram til stranden
ved Engebukta. I tillegg vil SV gå inn for å fjerne gjerde og port ved Engebukta som stenger veien for den tidligere så populære rundturen
rundt Yxney.
● Arbeide for å etablere rullestolvei for funksjonshemmede på den gamle veien rundt odden på Folehavna, herunder adkomst til badestrand
i nord, utsiktsplasser og fiskeplass.
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Kultur, idrett og lek
Kulturen lever i skjæringspunktet mellom det offentlige og det private. Et rikt kulturliv krever offentlig støtte og offentlig initiativ. SV vil at
Sandefjord skal være en kulturby preget av bredde og kvalitet. Tilrettelagte aktivitets- og læringsarenaer skal sikre utvikling av unge talenter.
Nærhet til og kvalitet på kulturarenaer er vesentlig for at de skal benyttes. Sandefjord SV vil prioritere dette også etter at storkommunen er
etablert, blant annet ved å opprettholde og styrke de kommunale bibliotekene i Stokke, Andebu og Sandefjord.
Sandefjords idrettstradisjoner er viktige i et folkehelseperspektiv. Sandefjord SV ønsker å oppgradere eksisterende idrettsanlegg, legge bedre til
rette for friluftsliv og sikre barnevennlige nærmiljø der barn kan utfolde seg i fri lek.
På Tivolitomta vil Sandefjord SV arbeide for etablering av et kulturelt tyngdepunkt med en rekke opplevelsesarenaer, inneholdende blant annet
bibliotek, litteraturhus, flere kinosaler og scener. Parkeringsplasser etableres under bakkenivå. Bygget/byggene skal fungere både som
mangfoldig, kulturelt treningssenter og festarena. Det skal tilrettelegges for alle generasjoner og funksjonsnivåer, gi tilhørighets- og
stolthetsfølelse til innbyggerne samtidig som dørene skal åpnes for byens gjester. For å få til en slik etterlengtet etablering, er SV villig til å skyte
inn betydelige kommunale midler i tillegg til nødvendig privat kapital.

Kulturbyen
Sandefjord har rik tradisjon på å legge til rette for de klassiske kulturuttrykkene. Lokale stiftelser og organisasjoner har lagt ned et stort arbeid for
å gi Sandefjord serier av klassiske musikkopplevelser, og miljøer for billedkunst og kultur. Arbeidet har beriket byen både med lokalt
engasjement i samarbeidsprosjekter mellom amatører og profesjonelle og med profesjonelle oppsetninger/konserter av høy internasjonal klasse.
Sandefjord SV vil styrke, støtte og videreutvikle samarbeidet med disse aktørene. Sandefjord SV ønsker at ungdommens interesser og iboende
kreativitet skal komme sterkere til uttrykk.
Sandefjord SV vil:
● Bygge kulturhus på Tivolitomta, som kan bli et sentralt samlingspunkt for alle generasjoner. Huset skal blant annet inneholde bibliotek,
litteraturhus, kinosaler, scener og kulturelt treningssenter.
● Etablere et aktivitets- og kulturteam som i samarbeid med ungdomsmiljøene, foreningene og offentlige instanser løpende kartlegger
ungdommens interessefelt og behov. Kulturtiltak for ungdom skal bygges på dette arbeidet.
● Sandefjord SV vil styrke, støtte og videreutvikle samarbeidet med stiftelser og organisasjoner som bidrar sterkt til byens rike tradisjon
innenfor klassisk musikk, dans og teater.
● Etablere en årlig kunstfestival med utstillinger av lokale amatører, profesjonelle kunstnere, foredrag og workshops innen billedkunst og
skulptur. Her vil samarbeid mellom kommune og private være en forutsetning.
● Styrke mangfoldet i «den kulturelle skolesekken», og satse på talentutvikling og et filmmiljø for barn og unge i Sandefjord.
● Redusere ventelistene ved Sandefjord Kulturskole ved å utvide tilbudet, og etablere et kulturskoletilbud innen film.
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● At en sal i kulturhuset skal tilrettelegges og være tilgjengelig for lokalt filmklubbmiljø.
● Satse på folkebiblioteket som kunst- og kulturformidler samt øke bibliotekenes bredde og oppgradere mediebanken.
● Bidra til full tilgjengelighet for alle grupper (eldre, forflytningshemmede, syns-, og hørselshemmede m.fl.) til kultur- og
idrettsarrangementer.
● Inkludere flere i kulturlivet ved å utvide og styrke ordningen med opplevelseskort.

Kulturvern og kulturminner
Sandefjord SV anser det som viktig å ta vare på arven fra tidligere generasjoner når det gjelder historie, seder, skikker og bygninger. Hvalbåten
Southern Actor og vikingskipskopien Gaia representerer viktige historiske og Bjerggata et særpreget historisk miljø. På samme måte kan andre
miljøer og enkeltbygninger være aktuelle for varig vern. Sandefjord SV har forståelse for at rehabilitering og vedlikehold er kostbart for både
offentlige og private eiere, og ønsker at kommunen skal ta en større del av dette ansvaret.

Sandefjord SV vil:
● Sørge for at bevaringsplakaten opprettholdes og etterleves.
● Opprette et lokalt kulturvernfond for å stimulere vern av bygninger i kommunen.
● Sikre tilstrekkelig bevilgninger til vedlikehold og drift av Southern Actor og Gaia.
● Støtte opp om Gokstadhaugens mulige verdensarvstatus, og bidra til at landskapskvalitetene rundt haugen sikres for ettertiden.
Gokstadhaugen kan være verdifull i en aktiv profilering av byen og distriktet.
● Føre en aktiv politikk for å bevare industrikultur og byggeskikk og revitalisere disse til kunst- og kulturnæring.
● Styrke Kurbadet som et levende kulturhus i Sandefjord sentrum.

Idrett, lek og friluftsliv
For Sandefjord SV er idrett og idrettsanleggene forebyggende helsearbeid, rekreasjonsmuligheter og profilering av Sandefjord. Idrett bedrives på
toppnivå, av funksjonshemmede, av barn og av eldre. Sandefjord SV vil i sine prioriteringer legge til rette for at idretten og anleggene skal være
tilgjengelige for alle.
Sandefjord SV vil:
● Foreta en generell oppgradering av idrettsanleggene i Bugårdsparken for å gi parken tilbake statusen som et av Norges beste
idrettsanlegg.
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● Ta initiativ til at svømmehallen er åpen om sommeren.
● Arbeide for å opparbeide en sammenhengende tursti rundt Goksjø for både vinter- og sommerbruk.
● Sikre at lekeplasser og naturlige lekeområder i barnas nærmiljø opprettholdes. Fortetting av bebyggelse skal ikke gå på bekostning av
barnevennlige nærområder.
● Eksisterende lekeparker og uteplasser for barn skal rustes opp.
● At det ved kommende kommuneplanrulleringer skal gjøres et systematisk arbeid for å innhente kunnskap fra barn og unge om hvilke
områder som er viktige leke- og aktivitetsområder. Dette gjør det mulig å kartfeste slike områder i kommuneplanens arealdel.
● Bidra til at retten til ferdsel i all utmark, som er lovfestet i Friluftslivsloven, skal respekteres.
● Kyststien bør forbedres, og kommunen skal aktivt tilrettelegge for ferdsel slik at flest mulig kan ta del i disse verdiene, også de av oss
som har redusert forflytnings- og orienteringsevne.
● Styrke støtten til foreninger og lag, med økt fokus på barn og ungdom, både innenfor kultur, idrett og friluftsliv.

Bolig, byutvikling og bærekraftig næring
En god bostedskommune med muligheter for etablering av arbeidsplasser i nærheten vil være attraktivt for næringslivet. Rimelige boliger, gode
skoler og barnehager og et godt kommunalt tjenestetilbud er grunnleggende i så måte. Næringslivet skal skaffe det materielle livsgrunnlaget,
skape nyttige goder og tjenester, muliggjøre at et samfunn bytter goder med omverdenen og gi mennesker fellesskap og tilhørighet gjennom
arbeidet. Samtidig bør Sandefjord aktivt gå inn for å skape en bærekraftig og miljøvennlig næringsutvikling.

Bolig
Hvem som har et trygt hjem til en pris som er til å leve med, er blitt et klassespørsmål. Denne utviklingen må snus gjennom en aktiv kommunal
boligpolitikk som preges av tilrettelegging for økt boligbygging. Det må tilbys muligheter for både rimelige utleieboliger og selveide boliger. For
å oppnå dette må kommunen opprette eget tomte- og utbyggingsselskap som er aktive i tomte- og boligmarkedet.
Sandefjord SV vil:
● Gjeninnføre den sosiale boligbyggingen i kommunen blant annet ved etablering av aktivt kommunalt tomte- og utbyggingsselskap for å
bidra til lavere etableringskostnader på boligmarkedet.
● Etablere rimelige boliger for unge i sentrale områder i kommunen.
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Et levende sentrum
Sandefjord SV mener en videre urbanisering og atmosfærebygging i sentrum er både nødvendig og riktig. Et kulturhus med bibliotek og
litteraturavdeling på Tivolitomta vil bidra til dette. En styrkning av kollektivtilbudet og bedre forhold for syklende og gående vil bidra til et mer
levende sentrum. Styrking av byens grønne preg kombinert med videreutvikling av kulturelle og sosiale møteplasser er sentralt for å skape et
levende sentrum.
Sandefjord SV vil:
● Arbeide for et mer bilfritt sentrum ved å bygge et stort, kommunalt parkeringshus under Preståsen, samtidig som de store, åpne
parkeringsplassene i sentrum avvikles.
● Styrke kollektivtrafikktilbudet i sentrum ved å opprette mer sentrale bussholdeplasser.
● Utvikle området fra Torget til havna som en bilfri paradegate for Sandefjord.
● Arbeide aktivt for utvikling av sosiale møteplasser innenfor rammen av Sandefjords grønne preg.
● Være en aktiv pådriver i det videre arbeidet med kommunens strategiske kultur- og fritidsplan for å løfte Sandefjord ytterligere som en
attraktiv by å bo og arbeide i.

Bærekraftig næringspolitikk
Sandefjord er ikke lenger gründerbyen. Det har blitt færre nyetableringer i kommunen de senere årene, noe som også kan ha sammenheng med
næringspolitikken i kommunen. Sandefjord SV vil at kommunen skal drive en mer aktiv og bærekraftig næringspolitikk. Et levedyktig næringsliv
og et godt offentlig tilbud er gjensidig avhengige av hverandre. En viktig faktor for et trygt lokalsamfunn er trygge arbeidsplasser.
Sandefjord SV vil:
● Etablere et kommunalt gründersenter i Sandefjord for å øke verdiskapningen i kommunen.
● Miljøprofil skal alltid være et viktig kriterium ved tildeling av næringsarealer.
● Ved fornyelse av avtalene mellom fergeselskapene og havnevesenet skal miljøhensyn vektlegges.
● Jobbe for at utviklingen ved Sandefjord Lufthavn alltid underlegges strenge miljøkrav. Gjennom sitt eierskap i Torp flyplass bør
kommunen opprettholde sin rolle som pådriver for å redusere støy og annen forurensning fra flytrafikken.
● Kommunen bør opprettholde en jevnlig, økonomisk avkastning fra flyplassdriften.
● Opprettholde søndagsstengte butikker i kommunen.
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Næringsarealer og infrastruktur
Etablering av den nye storkommunen gir nye rammer for planlegging av næringsarealer. I utviklingen videre må tas hensyn til
arealøkonomisering, jordvern og transporteffektivitet. Innbyggertallet i Sandefjord vokser, noe som stiller større krav til trafikkavviklingen.
Sammen med satsing på gang- og sykkelveier og et bedre kollektivtilbud, må kommunen satse på bedre transportmuligheter for næringslivet.
Den videre utbyggingen av Vestfoldbanen vil være viktig både når det gjelder konkurranseforholdet til biltrafikk og i et rent miljøperspektiv.
Sandefjord SV vil:
● At det tidligst mulig etableres en ny kommuneplan for den nye storkommunen, hvor det i arealdelen utarbeides en hensiktsmessig
disponering av jordbruks-, bolig- og næringsarealer.
● Bidra til at utbyggingsalternativer for Vestfoldbanen belyses godt lokalt.
● Presse på for at alle tiltak mot støyforurensning, vibrasjoner og ristninger tas i bruk ved ny utbygging av jernbane, veinett og
næringsarealer for å verne boliger og innbyggere i nærheten.

Kompetanse
Næringslivsprofilen i Sandefjord er medvirkende til at mennesker med flere typer høyere utdanning ikke finner arbeid her. Sandefjord kommune
skal kreve en større andel av statlige etableringer, og legge til rette for høykompetansemiljøer. Høgskolen i Vestfold er viktig for fylkets
konkurranseevne i næringslivet. Det lokale næringslivet vil likevel over tid ha vekslende behov for spesiell kompetanse som nærliggende
utdanningsinstitusjoner ikke uten videre tilbyr.
Sandefjord SV vil:
● Jobbe for et høgskoletilbud i Sandefjord.
● Være en pådriver for flere statlige etableringer i kommunen.
● Ta initiativ til at det gjennomføres en løpende kartlegging av næringslivets behov for kompetanse.
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