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SV vil ha en politikk som bygger på små forskjeller og sterke
fellesskap. Helse og skole for de mange må settes foran
skattekutt til dem som har mest. Velferd og naturressurser
skal tjene oss alle. Naturen skal bevares for våre barn og
barnebarn.

for de mange
– ikke for de få

Helse og omsorg
Alle innbyggere skal være trygge på at de får god og riktig omsorg den dagen de trenger
det. Den gode omsorgen skapes av kompetente ansatte med gode arbeidsvilkår. SV mener
omsorg ikke skal drives med krav om profitt.
SV vil:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

styrke grunnbemanningen i helse- og omsorgssektoren
styrke retten til medbestemmelse for brukere av kommunale tjenester for å sikre rett
tilbud til rett tid.
styrke retten til bruk av BPA (brukerstyrt personlig assistent) og FPA (foreldrestyrt
personlig assistent)
sikre tilstrekkelig antall omsorgsplasser i kommunen
jobbe for et bredere og bedre tilbud innen forebygging, rusbehandling og ettervern,
og ta i bruk erfaringskonsulenter
opprettholde legevakttilbudet
gi et bedre tilbud til pårørende gjennom oppfølging og kurs, bl.a. ved å
styrke familiesenteret
innføre en standard der kommunen jobber for heltidskultur og vikarer i faste
stillinger, ikke innleie
sikre et godt fysioterapitilbud i kommunen
støtte videre drift og utvikling av frivilligsentralen
legge til rette for fysisk aktivitet for alle gjennom varierte lavterskeltilbud

Likestilling og toleranse
SV ønsker at Farsund kommune skal være en likestilt og inkluderende kommune fri for
rasisme og diskriminering! Alle mennesker skal ha like muligheter, uavhengig av kjønn,
seksuell orientering eller kjønnsuttrykk.
SV vil:
•
•
•
•
•
•
•

jobbe aktivt for å bedre likestilling på alle områder i kommunen, og få på plass en
egen plan for likestilling, inkludering og mangfold i tråd med regional LIM-plan
at funksjonsnedsettelse ikke skal være til hinder for aktiv deltakelse i samfunnet.
Kommunen må sørge for flere tilrettelagte arbeidsplasser for mennesker med
nedsatt funksjonsevne
rekruttere personer med minoritetsbakgrunn til kommunale stillinger
bosette flere flyktninger og sørge for god integrering, gjennom spredt bosetting og et
godt introduksjonsprogram
ha mer holdningsskapende arbeid for toleranse i barnehager, skoler og på
arbeidsplasser for å forebygge mobbing og utestenging.
innføre prøveordning med 6-timersdag i Farsund kommune
ha gratis Polen-tur for alle 10.trinn-elever

Kultur
Kultur gjør samfunnet rikere og bidrar til bedre helse, livskvalitet, utdanning og
integrering. En kommune med et variert og godt kulturtilbud er en attraktiv bokommune
og en interessant kommune å drive næring i. Farsund skal være en kulturkommune som
setter dagsorden og utmerker seg i regionen.
SV vil:
•
•
•
•
•
•

sikre et variert og rikt kulturliv gjennom gode støtteordninger og god tilrettelegging
for både amatører og profesjonelle
ha et mangfoldig kulturskoletilbud med plass til alle barn og unge som ønsker det
støtte og utvikle biblioteket som en sosial og kulturell møteplass for alle
jobbe for å utvikle flere gode møteplasser som fremmer integrering og flerkulturelt
fellesskap
sikre vår lokale kystkultur, de verneverdige bygningsmiljøene, og kulturlandskapet
at natur og kulturopplevelser skal være tilgjengelige for alle

Barn og unge
En god oppvekst varer hele livet, og en god kommune for barn og unge er en god
kommune for alle. SV vil gi de unge en trygg oppvekst med varierte aktivitetstilbud og
inkluderende møteplasser.
SV vil:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

legge til rette for at elever kan lykkes gjennom alternative opplæringsarenaer, og
jobbe for et interkommunalt ressursteam som kan hjelpe og veilede skolene i forhold
til elever som av ulike grunner faller utenfor
satse på tidlig innsats i barnehage og skole ved å sørge for tilstrekkelige ressurser til
helsesykepleiere og skolepsykolog
bedre ungdomstilbudet og ungdomsklubbene i kommunen gjennom utvidet
åpningstid
forbedre seksualundervisningen i grunnskolen og øke LHBT-kompetansen til voksne
som jobber med barn og unge gjennom kurs og opplæring
forbedre parkområdene i kommunen med lekeapparater, benker og tilrettelegging
for variert aktivitet, og prioritere oppgradering av lekeplasser og skolegårder.
ha et godt rustet barnevern for å sikre en trygg og omsorgsfull oppvekst for alle barn
og unge
jobbe videre for at barnetrygda skal holdes utenom ved beregning av sosialstøtte
innføre forsøk med leksefri skole
utvikle SFO-tilbudet og redusere foreldrebetalingen
utvide ordningen med sommerjobb for ungdom
bygge en kommunal barnehage i Vanse
styrke barn og unges medvirkning gjennom å utvikle et demokratiprogram i
samarbeid med ungdomsrådet

Miljø og klima
SV er et grønt parti og tar klimautfordringene vi står ovenfor på alvor. Konsekvenser for
miljøet må vurderes i alle beslutninger som tas.
SV vil:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

utarbeide en helhetlig, ambisiøs og forpliktende miljøplan for Farsund kommune
verne om allemannsretten
kutte all bruk av engangsplast i alle kommunale enheter
forbedre kollektivtransport-tilbudet i samarbeid med Fylkeskommunen og AKT.
jobbe for en aktivitetsbuss for rimelig og miljøvennlig transport til fritidsaktiviteter
at alle kommunale biler skal være EL-biler, og sørge for flere ladestasjoner og god
tilgjengelighet
få på plass en HjemJobbHjem-ordning, i samarbeid med AKT og de andre Listerkommunene
videreutvikle sykkelkommunen med mer tilrettelegging og flere sykkelstier
opprette en byttesentral i samarbeid med Frivilligsentralen, for å legge til rette for
mer gjenbruk
forbedre kildesorteringen, og innføre glass- og metall-dunker for alle
ansette en kommunegartner som skal få kommunen vår til å blomstre
opprette en miljøpris for beste miljøtiltak i kommunen

Arbeid og næring
SV ønsker å utvikle kommunen vår igjennom en aktiv og miljøvennlig næringspolitikk. Ved
å satse på infrastruktur, kompetanse og kultur, skal kommunen spille en aktiv rolle i
samarbeid med det lokale næringslivet.
SV vil:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

forhindre privatisering av kommunale tjenester
gi lokale leverandører og bedrifter mulighet til å tilby varer og tjenester ved å endre
kommunens innkjøpsreglement
hindre sosial dumping, og gjøre Farsund til en foregangskommune i dette arbeidet
sikre flere lærlingplasser i kommunen
verne om matjorda, og legge til rette for bærekraftig utvikling i landbruket
jobbe for en bærekraftig og innovativ turisme
legge til rette for mer satsing innen kultur som næring
få på plass en by og sentrumsutviklingsplan for tettstedene våre
ha gratis trådløst internett i bykjernen

Anija M. Wormsen (50)
Ordførerkandidat
Jeg er opptatt av at barn og unge skal ha en trygg og god
oppvekst i en inkluderende kommune fri for rasisme og
diskriminering. Vi må gjøre mer for å forebygge ensomhet og
utenforskap, og jobbe for at flere skal kunne bidra i arbeid og
samfunnsliv. Farsund kommune må utarbeide en forpliktende,
ambisiøs og fremtidsrettet miljøplan.

Monica Celine Jacobsen (17)
2. kandidat
Mine hjertesaker er likestilling og miljø. Jeg vil jobbe for en mer
bærekraftig kommune, og forbedre likestillingen i Lister. Dette er
to saker med et tidsskjema, og vi må handle nå! Jeg er opptatt av
unges psykiske helse. Jeg vil kjempe for mer hjelp til unge, og en
god fellesskole som tar vare på barn og ungdom.

Jon Aslak Fintland (60)
3. kandidat
Jeg er opptatt av at Farsund skal være en kulturkommune på
parti med framtiden. Der lytter mennesker til hverandre, tar vare
på hverandre, og søker løsninger sammen. Aktiv og god
miljøpolitikk bør være bærebjelken, et godt miljø trenger deg og
meg, uten det ingen framtid.

Farsund SV støtter klimastreikende barn og ungdom!

