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Gullsmed

Gull, sølv og diamanter
kjøpes og innbyttes.
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BØ: Kamp for karbon-
fangstanlegg i Gren-
land og mot økende 
sosiale forskjeller. Det 
blir to av de viktigste 
valgkampsakene for 
SV inn mot høstens 
stortingsvalg.
Lars Løkkebø
lars.løkkebø@ta.no
901 95 752

– Karbonfangst er jo en veldig 
konkretisering av det grønne 
skiftet, sier fylkesleder Ådne 
Naper.

–Vi må bryte med forestillin-
gen om at det enten er miljø el-
ler arbeidsplasser. Prosjektene 
man arbeider med både på Nor-
cem og Yara viser at dette går 
veldig godt sammen. Det er 
mulig å ha industriproduksjon 
samtidig som man kutter i ut-
slipp, sier Ådne Naper.

Fullskala prosjekt
– Det vi ser er at både Norcem 
og Yara tar ansvar og går foran. 
Det vi i SV håper på og vil arbei-
de for er at begge disse prosjek-
tene skal få støtte fra Staten til å 
kunne sette i gang med fullska-
laprosjekter, sier Naper.

– Vi har også fått dette inn i 
partiprogrammet. Og skulle det 
bli en prioriteringsdiskusjon 
med andre anlegg, må vi kjem-
pe for Telemark, sier han.

sosiale forskjeller
Et annet viktig område for SV i 
den kommende valgkampen er 
kampen mot økte sosiale for-
skjeller

Det understreket både stor-
tingsrepresentant Heikki 
Holmås og Ådne Naper under 
den politiske debatten.

– Dette er jo på mange måter 
selve hjerterota til SV. Kampen 
mot sosiale forskjeller er noe av 
drivkraften. Som parti vil vi al-

dri ofre de som sitter nederst 
ved bordet. Jeg synes det er 
uforståelig at dagen regjering 
har fjernet støtteordninger til 
de som har minst. Urettferdige 
kutt som ikke betyr så mye i det 
store og hele for norsk økono-
mi, men som rammer veldig 
urettferdig, sier Naper.

"
Som parti vil vi 
aldri ofre de som 
sitter nederst ved 

bordet.
Ådne naper
Fylkesleder SV

En annen ting som SV i Tele-
mark vil kjempe hardt for å få 

til er å gjøre tennene til en stør-
re del av kroppen.

– Jeg har ingen god forklaring 
på hvorfor det er sånn at tann-
helse ikke regnes med til resten 
av vår helse. Dette er det på tide 
å gjøre noe med. Vi mener at 
tannhelse må bli en del av re-
sten av helsevesenet. Vi mener 
det er på tide med en ny stor 
universell helsereform. En re-
form som vil gagne alle, enten 
man er ung eller gammel, sier 
Naper.

vil øke barnetrygden
SV ønsker også å sette barne-
trygden på dagsorden. Partiet 
ønsker å øke satsene kraftig og 
samtidig sørge for indeksregu-

lering av den. Men partiet vil 
gjøre den universell, de ønsker 
ikke som Frp å kutte den ut for 
enkelte grupperinger.

– Vi ønsker en universell ord-
ning. Skal vi begynne å gjøre 
unntak for enkelte grupper blir 
det bare til at dette fører til mer 
byråkrati. Vi mener barnetryg-
den skal være lik for alle. Og 
den må reguleres, nå er ikke 
barnetrygden endret siden 
1986.

– Vi ønsker en omlegging av 
skattesystemet som gjør at de 
rikeste må betale mer i skatt. 
Dermed er det ikke behov for å 
lage egne ordninger for disse på 
andre områder, sier Naper.

"
Vi ønsker en 
omlegging av 
skattesystemet 

som gjør at de rikeste må 
betale mer i skatt. 
Ådne naper
Fylkesleder SV

Som gjerne skulle sett at også 
Arbeiderpartiet ville tatt harde-
re i når det gjelder skattepolitik-
ken.

Regjeringen har redusert 
skattene med 25 milliarder kro-
ner. Det er skuffende at Ap kun 
ønsker å reversere 15 av disse 
milliardene, sier Ådne Naper.

Ønsker karbonfangst
Telemark SV setter karbonfangst øverst på valgkamplista

sosiale Forskjeller: Kampen mot sosiale forskjeller blir noe av det viktigste for SV i den kommende valgkampen. Fra venstre 
stortingsrepresentant Heikki Holmås, Ådne Naper og Sanja Pasovic. FoTo: lars lØkkeBØ

Leder av Telemark SV, Ådne Naper, som 
også sitter i Telemark fylkesting, har sagt 
ja til å fortsette som leder av Telemark SV 
for to år, og er enstemmig innstilt av 
valgkomiteen. Nestleder Marianne 
Yndestad er ikke på valg. Videre i styret 
foreslås Rolf Jørn Karlsen, Skien, 
Veslemøy Eliassen, Notodden, Øystein 
Høgetveit, Vinje, Linn M. Camara, 
Porsgrunn og Per Atle Einan, Bø. Som 
varamedlemmer foreslås Sanja Pasovic, 
Lars Erik Keskitalo og Inger Norendal.

Gjenvelges
Notodden SV ønsker å ta i bruk igjen 
Tinnosbanen og har fremmet forslag om 
dette til årsmøtet i Telemark SV. 
Forslaget skal behandles på årsmøtet 
lørdag. I forslaget tar Notodden SV til 
orde for at Tinnosbanen blant annet bør 
kunne tas i bruk i forhold til tømmertran-
sport. De mener også at Tinnosbanen er 
viktig å få i stand med tanke på arbeidet 
med Verdensarven. Notodden SV legger 
vekt på at tømmertransport på Tinnos-
banen vil kunne være miljøvennlig.

Tinnosbanen
Porsgrunn SV har fremmet forslag til 
årsmøtet i Telemark SV om at godtgjø-
ringene til fylkespolitikerne må reduse-
res betraktelig. I forslaget tar man til 
orde for at det ikke skal være andre 
heltidspolitikere enn fylkesordføreren. 
Man ønsker også at dagens ordning med 
at fylkesordførers lønn er koblet til 
fylkesrådmanns lønn fjernes. Porsgrunn 
SV tar også til orde at man ved å gjøre 
disse endringene vil kunne få millioner av 
kroner til bruk på andre felt.

Godtgjøring
Et av forslagene årsmøtet til Telemark SV 
skal behandle er forsalg om å si nei til 
deponi i Dalen gruver i Brevik. I tillegg til 
at man sier nei til deponi ønsker forslags-
stillerne også at det skal etableres 
statlige nasjonale retningslinjer. Man 
krever også at all svovelsyre som 
produseres nasjonalt må gjenvinnes. 
Man ønsker også å signalisere til partiets 
stortingsrepresentanter at uansett hva 
konsekvensutredningen måtte vise, må 
man si nei til deponi.

Nei til deponi


