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Forord
Fra og med 2020 vil Marnardal, Lindesnes og Mandal bli til Lindesnes kommune. Den nye kommunen
er et resultat av et vedtak i Stortinget. Sammenslåingen har skjedd mot viljen til et klart flertall av
innbyggerne i Lindesnes og Marnardal. Mange er bekymret for at kommunale tjenester og
arbeidsplasser blir sentralisert til Mandal sentrum.
SV vil være en forkjemper for at folk kan fortsette å leve og bo der de selv ønsker i den nye
kommunen. Det forutsetter at det kommunale tjenestetilbudet består, og at infrastruktur og
næringsutvikling har som mål å ta hele kommunen i bruk på en miljøvennlig og bærekraftig måte.
SV har ambisjon om å bli betraktelig større og vi ønsker å være med på å styre den nye kommunen. Jo
større gruppe SV får i det nye kommunestyret, jo mer gjennomslag vil vi kunne få for politikken vår.

Hovedsaker
For de mange – ikke for de få
SV vil ha en politikk for små forskjeller. Fattigdom skal bekjempes. Innbyggerne skal oppleve at de har
en meningsfull hverdag og en inntekt til å leve av. Kommunale velferdsordninger skal være likt for
alle, og vi vil fremme et trygt og godt arbeidsliv. Likestilling, inkludering og mangfold skal være
kommunens kjennemerke. Det gir økt tillit, skaper større forståelse og bygger sterke fellesskap
uavhengig av folks bakgrunn.
Lindesnes SV vil:






sikre at grunnleggende velferdstjenester drives i offentlig regi, eller av frivillige/ideelle
organisasjoner
at barnetrygd ikke regnes som inntekt ved beregning av økonomisk sosialhjelp
gratis SFO/Aktivitetsskole fra 1. til 4. skoletrinn med høy kvalitet
legge fellesskapets interesser til grunn for arealplaner og utbyggingspolitikk i kommunen
gjøre eiendomsskatten mer rettferdig med bunnfradrag

Miljø og nullutslipp
Gode bomiljø og tilgang til friluftsområder er en viktig del av innbyggernes vår livskvalitet.
Kommunen har ansvar for å redusere klimautslipp og ta vare på naturmangfoldet for framtidige
generasjoner. Lokalt næringsliv, infrastruktur, skog- jordbruk og fiske må utvikles og forvaltes på
naturens premisser. Lindesnes SV legger grunnlaget for en offensiv miljøpolitikk.
Lindesnes SV vil:






sikre allmennheten gode tur- og rekreasjonsområder
verne om kystsonen og ressursene i havet
arbeide for en klimanøytral kommune med klimaregnskap og klimaleder
stille strenge miljøkrav ved offentlige innkjøp
arbeide for miljøvennlig næringsutvikling mellom offentlige og private aktører

Lindesnes SV sosialist2012@gmail.com
3

Kapittel 1: Oppvekst
Vi ønsker en kommune preget av omsorg og kunnskap. Det
skapes gjennom kvalitet i barnehagen, en god skole, et barnevern
som tar vare på barna og et utdanningsløp som sikrer utvikling av
kompetansen til alle deltakere i grunnopplæringen.

Fattigdom
Levekårsundersøkelser viser at Lindesnes kommune har betydelige utfordringer. Fattigdom og
ulikhet øker og har innvirkning på alle områder i et menneskes liv. Dette kan føre til dårlig helse og
isolasjon. Lokalsamfunnet må gjøre mer for at alle barn i Lindesnes får en trygg og forutsigbar
oppvekst. Familier som lever i fattigdom har behov for ulike økonomiske hjelpetiltak. Ved
utformingen av velferdstilbud, kultur- og skolepolitikk vil SV sikre at alle barn får så likt utgangspunkt
som mulig.
SV vil:




arbeide for økt sysselsetting og integrering i Lindesnes kommune
at barnetrygd ikke skal regnes som inntekt ved beregning av økonomisk sosialhjelp
at alle barn har rett til en fritidsaktivitet

Barnehage
Barnehagen er en viktig arena for sosialisering, integrering, språkutvikling, lek og læring. SV vil sikre
at det i Lindesnes kommune er mange nok ansatte sammen med barna i barnehagene, både
pedagoger og andre yrkesgrupper. Oppgaver knyttet til administrasjon og matlaging må ikke føre til
lavere voksentetthet.
Lindesnes SV mener at barnehager er et offentlig ansvar. Det er et stort problem for en helhetlig
planlegging i kommunen at så mange barnehager er kommersielt drevet. Foreldrebetaling og
skattepenger i form av statstilskudd skal brukes til beste for barna, og ikke gå til profitt for private
eiere.
SV vil:



innføre redusert pris på barnehagetilbud til alle i kommunen
øke andelen offentlige barnehageplasser ved at kommunen har forkjøpsrett når ideelle og
kommersielle organisasjoner ønsker å avvikle
 vektlegge ”nærhetsbarnehager” og utvide forsøk med ”åpen barnehage”
 innføre krav om tariffavtale i private barnehager i Lindesnes kommune
 sikre den vedtatte pedagog- og bemanningsnormen i alle barnehagene, og at normen må
gjelde i hele åpningstida
 at Lindesnes kommune skal gjennomføre tilsyn med økonomien i de kommersielle
barnehagene, for å sikre at støtte og foreldrebetaling kommer barna til gode
 styrke individuelle tilbud og sikre tilrettelegging for barn som har særskilte behov, (tidlig
innsats)
Lindesnes SV sosialist2012@gmail.com
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Skole
SV´s mål for skolen er en utdanningspolitikk som sikrer alle elever like
muligheter til en god utdanning. Det må legges vekt på trygghet, med
mulighet til utfoldelse på så ulike områder – med opplevelse av tidlig
mestring hos den enkelte ut fra sine forutsetninger. Skolen er en viktig
forebyggende arena for fysisk aktivitet og god psykisk helse. Vi trenger
en mer praktisk rettet skole og skolemat til alle. La det gro i skolen!
Lindesnes SV vil at elevene skal få mulighet til å være med på
skolehage i alle deler av kommunen. Og vi vil ha sløydsalen tilbake, for alle.
Lindesnes kommune må sørge for godt vedlikeholdte skolebygg som sikrer et trygt fysisk skolemiljø
for elever og ansatte.
SV er en tydelig stemme mot seksuell trakassering og mobbing og for inkluderende tiltak for alle
elever. Vi trenger en skole med nok ressurser og lærere som gis tillit.
SV vil:











verne om og styrke enhetsskolen, si nei til opprettelse av private skoler og si nei til fritt
skolevalg
sikre at vedtaket om lærernormen i skolen følges opp og fullfinansieres
legge til rette for forsøk med utvida skoledag, uten hjemmelekse
ha tilbud om frukt, grønt og et fullverdig skolemåltid til alle skolebarn
redusere dokumentasjons- og rapporteringskrav for lærere og redusere standardiserte tester
at flerspråklige barn i Lindesnes kommune skal få tospråklig undervisning
styrke PPT og skolehelsetjenesten for alle elever, også med sosionomer og miljøarbeidere
videreføre «Lindesneslosen» og innføre praksisgaranti for ungdom
bekjempe all trakassering og mobbing i skolen
styrke opplæringen om den norske arbeidslivsmodellen og trepartssamarbeidet

Skolefritidsordning/Aktivitetsskole
Lindesnes SV vil på sikt arbeide for heldagsskole. Inntil da er vi opptatt av at barn skal få gå i en
SFO/Aktivitetsskole som gir fritid i trygge rammer hvor de kan utvikle vennskap og leke sammen med
andre barn.
SV vil:







gratis SFO til alle barn i småskolen
sikre at alle barn i får næringsrike måltider
øke grunnbemanninga og sikre at ledere skal ha pedagogisk utdanning
styrke samarbeid mellom SFO/AKS og kulturskolene og andre organiserte fritidstilbud
at barn med funksjonsnedsettelse skal få et utvida, gratis skolefritidstilbud utover de fire
første årene og rett til assistent
at barn som har ekstra oppfølging i skoletida i form av sakkyndig vurdering eller individuell
plan, får tilsvarende ressurser i skolefritidsordningen
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Barnevern
En god barndom varer hele livet. Lindesnes SV vil arbeide for at
alle barn i kommunen har gode oppvekstvilkår og at familier sikres
kvalifisert hjelp når det trengs. Barnevernet må skape et godt
samarbeidsklima med de som trenger deres bistand og tilstrebe
løsninger som ivaretar barnas beste. Barnevernsinstitusjoner skal
være offentlige eller ideelle og ha ansatte med god faglig
utdanning og kompetanse.

SV vil:





sikre rettssikkerheten til barn og unge gjennom gode tiltaksplaner og oppfølging der barn og
unge blir hørt
prioritere flere nye stillinger i barnevernet og Familiens Hus, og styrke ressursene for å
imøtekomme økte krav til egne tiltak og gode internkontrollsystemer
øke ressursene til faglig kompetanseutvikling av ansatte i barnevernet
arbeide for flere offentlige og ideelle barnevernsinstitusjoner, og gradvis bygge ned de
private, kommersielle institusjonsplassene

Kapittel 2: Helse og velferd
Velferdsstaten er en forutsetning for å skape et mer rettferdig og solidarisk samfunn. Gode
fellesskapsløsninger skal gi enkeltmennesket frihet og trygghet, uavhengig av egne økonomiske og
sosiale ressurser. SV vil arbeide for å sikre innbyggerne et best mulig offentlig tjenestetilbud gjennom
hele livsløpet. Tilgjengelighet og nærhet til tjenestene er SVs motsvar til høyresidas hang til
privatisering og sentralisering. Det er særlig viktig å sikre desentraliserte tilbud og ambulerende
tjenester i vår nye kommune som har spredt bosetting.
Lindesnes SV vil arbeide for et helhetlig tjenestetilbud som bygger på optimal samhandling mellom
kommunen, spesialisthelsetjenesten og ideelle organisasjoner. Innbyggerne skal få hjelp på det
behandlingsnivået som er best for den enkelte. Det forutsetter økte ressurser til primærhelse- og
omsorgstjenesten.

Helse og mestring
Lindesnes har betydelige levekårsutfordringer, og det må derfor fokuseres på å fremme folkehelsen i
kommunen gjennom forebygging og tiltak. Det må legges vekt på folkehelseperspektivet i alle
livsforhold og dette forutsetter kunnskap, medvirkning og samarbeid. Det vil være sterk vekst i antall
innbyggere over 67 år framover. Gode offentlige helse- og omsorgstjenester er nødvendig for å skape
trygghet for alle som har behov for hjelp. Disse tjenestene bør i all hovedsak være offentlig drevet.
Det legges til rette for gode oppvekstvilkår og levekår, helsefremmende arbeidsplasser og at eldre
kan bo hjemme når de ønsker, og der kunne opprettholde et aktivt, selvstendig og verdig liv. Vi må
legge til rette for deltakelse i fysisk aktivitet gjennom hele livsløpet.
Lindesnes SV sosialist2012@gmail.com
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Lindesnes SV vil:












øke grunnbemanning og kompetanse innen kommunale helse-, omsorg- og sosialstjenester
fjerne stoppeklokka og unødvendige kontrollregimer, og stole på de ansattes faglighet
prioritere hele stillinger med fast vikaransettelse i beredskapsgrupper (vikarpool)
invitere kommunale og ideelle organisasjoner til å gi tilbud når kontrakter skal fornyes
styrke barselomsorgen med kommunal jordmortjeneste
sikre at mennesker med ulik kulturbakgrunn blir ivaretatt i møte med helsevesenet
øke antall timer med hjemmehjelp per bruker per måned
gi mennesker med rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) et bedre tilbud, slik at de får
et godt individuelt, tilrettelagt og rettferdig tilbud etter lovverket
legge til rette bosituasjon for mennesker med spesielle behov og øke antall døgnbaserte
institusjonsplasser for å dekke behovet for slik pleie
utvikle spesialkompetanse innen demenstilstander og lindrende (palliativ) pleie
at institusjoner der terminalpleie foregår, har egne pårørenderom

Psykisk helse og rusomsorg
God psykisk helse handler om opplevd livskvalitet. Befolkningen i
Lindesnes har høyere forekomst av psykiske plager og lidelser
enn i resten av landet, og bruker også mer medikamenter for
slike plager. Lindesnes SV vil arbeide for å styrke et helhetlig
tjenestetilbud som bygger på samhandling mellom kommunen og
spesialisthelsetjenesten. Det må bli bedre oppfølging etter
utskriving fra behandling i spesialisthelsetjenesten. Alle
mennesker med rusproblemer må få et raskt tilbud om avrusing,
behandling og rehabilitering og individuelt tilpasset
oppfølging. Brukermedvirkning er et bærende prinsipp i utviklingen av tjenesteområdene på
systemnivå og pårørende må brukes som en ressurs. Krenkelser i barndommen skaper syke voksne,
så tiltak mot mobbing, vold og overgrep må styrkes.
Lindesnes SV vil:








styrke det kommunale arbeidet innen psykisk helse og rusomsorg
utvide skolehelsetjenesten med miljøarbeidere, og beholde Lindesneslosen
bygge flere tilpassede boliger for mennesker med rus- og/eller psykiske lidelser
øke aktivitetstilbudet innenfor psykisk helse og omsorg
arbeide for at ruspolitikk blir behandlet som helse- og sosialpolitikk – ikke næringspolitikk
opprettes rusfrie, uformelle møtesteder for ungdom og støtte rusfrie arrangementer
støtte natteravnsordninga, krisesenteret, senter mot seksuelle overgrep ol.

Kapittel 3: En feministisk kommune
SV er et sosialistisk og feministisk parti som stiller krav om like rettigheter, muligheter og ansvar
uavhengig av kjønn, gender og etnisitet. Personer som ikke faller inn under heteronormen opplever
ofte stigmatisering, utestengelse og utenforskap. Lindesnes skal være en kommune fri for rasisme,
fremmedfientlighet og diskriminering. Kommunen skal være raus og inkluderende, og legge til rette
Lindesnes SV sosialist2012@gmail.com
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for etnisk og kulturelt mangfold. Vår landsdel er kjent for manglende
likestilling, der kvinner er markant underrepresentert i fulltidsstillinger og
de tjener mindre enn menn. SV vil motvirke og snu en slik utvikling.
Vold mot kvinner er et folkehelseproblem som skjer hjemme og i nære
relasjoner. Kvinner er mer utsatt for seksualisert vold og trakassering i det
offentlige rom og på nett. De fleste som lever i prostitusjon og trafficking er
kvinner.
Lindesnes SV vil:















opprette et eget kommunalt LIM- utvalg (likestilling, integrering og mangfold) med ansvar for
å utarbeide en forpliktende handlingsplan
videreutvikle heltidsprosjektet slik at alle kommunale stillinger skal være hele og faste
at kommunen skal bruke kjønnskvotering for å utjevne kjønnsforskjeller, også radikal
kjønnskvotering der det trengs
at kommunen i tariffoppgjør prioriterer likelønn i kommunens virksomheter
at kommunens varslingsrutiner ved trakassering, vold og overgrep skal være godt kjent og
følges opp
ha et likestilt og mangfoldig Lindesnes der rettigheter for LHBTI-mennesker er en selvfølge
at voldtektssaker og partnervold skal prioriteres høyere av politiet
legge til rette for trygge boforhold for voldsutsatte kvinner og barn
begrense diskriminerende og kvinneundertrykkende reklame i det offentlige rom ved å forby
seksualisert og retusjert reklame på kommunale reklameflater
at alle ansatte ved skoler skal ha kunnskap og kompetanse om seksualitets- og
kjønnsmangfold og styrke opplæringa om ulike legninger, kjønn og kjønnsuttrykk i skolen
at skolens seksualundervisning fokuserer på grensesetting og maktbalansen i en relasjon
øke kompetansen mot kjønnslemlestelse ved helsestasjonen og styrke forebyggende arbeid

Kapittel 4: Kommunal drift
En god kommune er en kommune der velferden skapes uten krav til privat profitt. SV ønsker en
politikk hvor Lindesnes kommune utfører flest mulig av kommunens tjenester i egen regi, med ideelle
aktører som supplement. Vi vil at kostnadene ved offentlige tjenester i størst mulig grad skal brukes
på førstelinjetjenester utført av kommunens egne ansatte. På den måten unngår vi at stadig mer av
kommunens ressurser går til anbudsarbeid og kontrolloppgaver.
Lindesnes SV vil:





at de gamle kommunesentrene opprettholdes som servicesentre
si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester
arbeide for å rekommunalisere tjenester som i dag utføres av private med prioritet innenfor
helse, omsorg og oppvekst
videreføre eiendomsskatten for å sikre et fortsatt godt tjenestetilbud og gå inn for å gjøre
den mer rettferdig med et grunnfradrag
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Lindesnes kommune – en arbeidsgiver som har tillit til sine ansatte
Den beste velferden skapes av trygge og kompetente ansatte. Kommunen skal ha gode og trygge
lønns- og arbeidsvilkår gjennom kollektive avtaler. Kommunalt ansatte må få tilbud om heltidsjobb
og bruken av midlertidige stillinger og vikarer må reduseres til et minimum, gjennom økt
grunnbemanning i kommunale enheter. Arbeidsgiverpolitikken skal bygge på tillit til og samarbeid
med de ansatte og deres organisasjoner - ikke detaljstyring eller kontrollregime fra toppen.
Kommunen skal være en attraktiv arbeidsgiver som sikrer gode tjenester for innbyggerne.
Lindesnes SV vil:











sikre at bruk av vikarer og midlertidig ansatte minimaliseres og er i tråd med lovverk og
tariffavtaler
at heltidsprosjektet videreføres når prosjektperioden er utløpt
samarbeide med fagbevegelsen for åpenhet og dialog med de ansatte i kommunen og vise
tillit til sine ansattes faglige kompetanse
innføre «tillitstimen» - en time trening med lønn i uka – organisert av arbeidsplassen
styrke verneombudstjenesten i kommunen, både når det gjelder antall og opplæring
sikre at kommunens varslingsrutiner er godt kjent og i tråd med Arbeidsmiljøloven, at
varsleren har vern mot gjengjeldelse og at anonymiteten er sikret
at kommunen i større grad benytter egne ansatte, tillitsvalgte og egen administrasjon i
stedet for eksterne konsulenter når kommunens tjenestetilbud skal evalueres og utvikles
doble antall lærlingplasser i kommunen i løpet av fireårsperioden og arbeide for at lærlinger
får fast ansettelse etter endt lærlingeløp
arbeide for flere tilrettelagte arbeidsplasser i Lindesnes kommune
at det opprettes flere praksisplasser for flerspråklige under utdanning og tilrettelegges for
sterkere tilknytning til arbeidslivet for bosatte flyktninger og eventuelle asylsøkere

Miljøansvar i anbud og innkjøp
Lindesnes SV vil:




at kommunen skal utarbeide en handlingsplan med klare mål om å fremme klima og miljø
gjennom anbud og innkjøp og stiller strenge miljøkrav ved anbud og innkjøp
at kommunen skal benytte sin innkjøpsmakt til å utvikle grønne arbeidsplasser i regionen,
for eksempel gjennom offentlige utviklingskontrakter (OFU)
at kommunen skal ta hensyn til rettferdig handel der det er mulig

Sosialt ansvar i anbud og innkjøp
Når Lindesnes kommune gir anbud til private oppdragstakere, vil SV arbeide for at kommunen fører
nøye kontroll med at de private oppdragstakerne tilbyr sine ansatte lønns- og arbeidsforhold som er i
tråd med norsk lov- og avtaleverk. Kommunen skal arbeide aktivt mot alle former for sosial dumping.
Dette oppnås blant annet ved å sette av ressurser i kommunen til å følge opp oppdragstakere i alle
ledd i kontraktskjeden, og samarbeide nært med fagbevegelsen for å avdekke brudd på norsk lov- og
avtaleverk samt anbudsbetingelser.
Lindesnes SV sosialist2012@gmail.com
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Lindesnes SV vil:







at det ved brudd på gjeldende regelverk iverksettes strenge sanksjoner som heving av
kontrakt og tidsavgrenset karantene mot å delta i anbudskonkurranser
at det skal være en åpen og transparent eier- og ansvarsstruktur hos alle selskap som leverer
tjenester til kommunen
at Lindesnes kommune ikke skal kjøpe varer eller tjenester fra selskap som har tilknytning til,
er registrert i eller opererer fra skatteparadis
at Lindesnes kommune skal avstå fra å kjøpe varer og tjenester fra områder under
folkerettsstridig okkupasjon, og som strider mot kommunens etiske retningslinjer, herunder
israelske varer og tjenester som er produsert på okkupert palestinsk område
at kommunen ved anbud skal kreve at «Oslomodellen» legges som premiss i
anbudsinnbydelsen. Dette innebærer blant annet:













Krav om bruk av fast ansatte (i all hovedsak) i minst 80 prosent stilling.
Krav om tarifflønn mellom oppdrag i de tilfellene innleid arbeidskraft brukes.
Krav om faglærte håndverkere (50 prosent av arbeidende timer innen bygg- og
anleggsfag skal utføres av fagarbeidere eller personell med dokumentert
fagopplæring).
Krav om at minimum 10 prosent av arbeidende timer utføres av lærlinger i fag
med behov for flere lærlinger.
Krav om kun ett ledd i underentreprenørkjeden, her regnes bruk av innleie som
ett ledd.
Krav om forhåndsgodkjennelse fra kommunen om bruk av underentreprenør og
innleie.
Krav om god norsk for alle nøkkelpersoner i prosjektet.
Krav om HMS-kort fra dag én og registrering i det elektroniske
registreringssystemet HMSREG (SELMA). Krav til dokumentert
yrkesskadeforsikring.
Krav om lønns- og arbeidsvilkår på samme eller høyere nivå enn allmenngjorte,
landsdekkende eller lokale tariffavtaler.
Krav om sporbar betaling til arbeiderens bankkonto, og forbud mot kontant
betaling.

Kapittel 5: Arbeidsliv, sysselsetting og næringsutvikling
Et seriøst arbeidsliv med trygge, faste stillinger er viktig for å skape et solidarisk samfunn med små
forskjeller. De som av ulike grunner står utenfor arbeidslivet, skal også sikres en trygg økonomi.
Lindesnes kommune står overfor store omstillinger i industri og næringsliv for å kunne tilpasse seg
nullutslippssamfunnet. Lindesnes kommune skal fremme utvikling av næringslivet i retning av
kompetansearbeidsplasser og innovasjonsprosjekter innen bærekraftig «blå» og «grønn»
næringsvirksomhet
Lindesnes SV sosialist2012@gmail.com
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Deler av arbeidslivet er truet av useriøse aktører. Sosial dumping og kriminalitet i arbeidslivet er en
stor trussel mot velferdsstaten vår, og er uforenelig med et solidarisk samfunn med små forskjeller.
Det er viktig å bekjempe denne utviklinga og bygge videre på den norske arbeidslivsmodellen med
trepartssamarbeidet som har bidratt til rettferdig fordeling og høy produktivitet.

Grønn framtid
Klimaendringer, miljøforurensning og nedbygging av natur
truer livsbetingelsene for mennesker, dyr og vekster.
Bevaring av matjord og økosystemer med biologisk
mangfold er avgjørende for å opprettholde livet på jorda.
Det må utvikles et bærekraftig landbruk og fiske med vekt
på lokal matproduksjon. SV vil arbeide for
næringsutvikling med vekt på kunnskapsbaserte, grønne
arbeidsplasser. SV vil fremme bedre kollektivtilbud og
utbygging av sykkel- og gangveier, «park and drive». Nye boområder må utvikles med gode møte- og
lekeplasser og nærhet til naturområder så vel som til kollektivtrafikk. For å føre en god miljøpolitikk
vil SV samarbeide tett med miljøbevegelsen og miljøfremmende aksjonsgrupper.
Lindesnes SV vil:
•
•
•
•
•

at Lindesnes kommune skal samarbeide med det private næringslivet for å fremme
miljøvennlig industri og nå målet om nullutslipp i 2050
fremme utvikling av næringslivet i retning av kompetansearbeidsplasser og
innovasjonsprosjekter innen bærekraftig «blå» og «grønn» virksomhet
samarbeide med byggenæringen om å etablere en gratis rådgivningstjeneste for
energiøkonomisering og solenergi i boliger
øke etterspørselen etter solenergi ved å installere solceller på offentlige bygg og
videreutvikle dagens støtteordning til private som installerer solceller
sikre tilstrekkelig næringsareal med god kollektivdekning

Jordbruk og skogbruk
Lindesnes SV vil:







utarbeide en strategi for jord- og skogbruksnæring i Lindesnes kommune og beholde
landbrukskontoret i Marnardal
stimulere til et robust og variert landbruk som tar vare på og styrker det biologiske
mangfoldet og at alt dyrkbart areal i kommunen er i bruk, utmark som innmark.
at mest mulig av dyrebasert matproduksjon skal skje med norsk for, ikke utenlandsk kraftfor.
være svært restriktiv med nedbygging av matjord og sørge for at det dyrka arealet i
kommunen holdes på dagens nivå
styrke småskala familiebasert og andelslandbruk og skogbruk ved etableringsstøtte,
infrastruktur, og øke andelen av lokale produkter ved innkjøp til kommunale institusjoner

Fiske
Lindesnes SV vil:
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•
•
•
•

sikre fiskerinæringens interesser i forbindelse med arealplanlegging og utbygging av
infrastruktur i kystområdene og bevare yrkesgrunnlaget for lokale fiskere
videreutvikle fiskerihavner i samarbeid med fiskerne og deres organisasjoner
etablere flere vernesoner der det ikke er lov å fiske med faststående redskap
iverksette tiltak for å bevare lokale kystbestander og maritimt mangfold, for eksempel
«hummerprosjektet», fredning av kysttorsken og øke bestanden av tobis og leppefisk.

Innovasjon og nyskaping
Lindesnes SV vil:
•
•
•
•

femme utvikling av lokale gründerbedrifter og innovasjon i etablerte bedrifter
bidra til å utvikle lokale bedrifter gjennom offentlige forsknings- og utviklingskontrakter
(OFU) og andre former for utviklingssamarbeid
satse på kortreiste kvalitetsprodukter innen bygg, transport og mat
støtte Innovasjons- og Etablerersentra i Lindesnes kommune

Kapittel 6: Innbyggermedvirkning og folkestyre
Regjeringens kommune- og regionreform er en sentraliseringsreform som bygger på New Public
Management og markedstenkning, Kommunesammenslåinga kan øke
denne utfordringa, men kan også brukes som en mulighet for å bedre
informasjonen til innbyggerne og styrke demokratiet nedenfra.
Lindesnes SV vil ikke bare endre politikkens innhold men også dens form.
For å endre maktforhold må samfunnet forandres nedenfra der rommene
for politikk og samfunnsutvikling åpnes opp. Lindesnes SV tar derfor
kampen mot sentralisering. Makten i distriktene skal være nærmest
mulig folk og brukermedvirkning skal stå sentralt. Det må være lett å få
informasjon om hva som foregår i kommunen, og innbyggerne må få reell
innflytelse på hva som skjer også utenom valg. Terskelen for at vanlige folk skal være med å forme
lokalsamfunnet må bli lavere. Lindesnes SV ønsker et åpent demokrati med folkemøter og rom for
innbyggerinitiativ der råd og organisasjoner høres. Flere må få mulighet til å påvirke hvordan
pengene brukes lokalt gjennom deltakende budsjettering og andre former for deltakende demokrati
Lindesnes SV vil:








utarbeide en ny kommuneplan der det legges vekt på å utvikle ulike deler av kommunen med
sin identitet og sine muligheter, og opprettholde spredt bosetning
sørge for gode og lett tilgjengelige servicetilbud i alle kommunesentra
ha informasjon på internett som gjør det lett for innbyggerne å få oversikt over pågående
reguleringsplaner og andre planprosesser
inkludere velforeninger og andre berørte i relevante planprosesser på et tidlig stadium
gå inn for at alle selskaper der kommunen er eier har en selskapsform som gjør åpne møter og
demokratisk innsyn mulig
ha direkte medieoverføring av alle åpne politiske møter
gjøre mer bruk av folkemøter og folkeavstemning i kommunen
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innføre brukermedvirkning i budsjettprosesser (deltakende budsjettering)
videreutvikle og styrke ordningen med barne- og ungdomsråd med en koordinator tilknyttet
rådmannens stab, og gi BU forslagsrett i kommunestyret
påvirke utbygging av mobilnett og bredbåndsnett for innbyggerne i Lindesnes



Kapittel 7: Kommuneutvikling og miljø

Foto: Elie Gardner
Bolig, arbeid, skole, transport, natur og kultur danner en ramme rundt dagliglivet og påvirker vår
livskvalitet. SV ønsker en helhetlig og langsiktig planlegging med stor vekt på miljøvennlige løsninger.
Det er innbyggernes behov og ikke enkeltpersoners profitt som skal være det viktige når kommunen
skal utvikles. Alle innbyggere, uavhengig av funksjonsevne, skal kunne ta del i ønskede aktiviteter og
nyte godt av tjenestene som ytes i kommunen.

En grønn og miljøvennlig kommune
SV vil prioritere natur- og friområder. Å nytte og nyte Lindenes kommunes flotte natur skal være
enkelt for alle. Den nære tilknytningen til sjøen er en kvalitet som må sikres med fri ferdsel i
strandsonen.
Lindesnes SV vil:













opprettholde og videreutvikle tilgangen til tur- og rekreasjonsområder i alle deler av
kommunen og si nei til omregulering av friområder til andre arealformål i kommunens planer
opprette et eget natur- og miljøombud for å ivareta naturens og artsmangfoldets egenverdi
sikre lett tilgang til strandsonen og sjøen for alle
gå inn for fartsrestriksjon på 8 knop innenfor grunnlinja i skjærgården i sommerhalvåret,
unntatt i hovedfarleder
opprette ordning med investeringsstøtte til solceller
at utbygging av fritidsboliger ikke skal ødelegge viktige naturkvaliteter
stille krav om grøntareal i alle nye byggefelt, legge til rette for hagebruk og beskytte
naturverdier ved veibygging og fortetting
at kommunen skal bruke utslippsfrie tjenestebiler
redusere avfallsmengdene, øke kildesorteringen og ressursgjenvinningen
stoppe utslipp av tungmetaller, plast og annen miljøskadelig utslipp til havet
styrke renholdet i byens offentlige rom og sette ut flere søppeldunker
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Miljøvennlig transport
Klimaendringene er den største utfordringen menneskeheten har
stått overfor, og all planlegging må ha som mål å legge til rette for en
mer bærekraftig framtid. For å redusere CO2-utslipp fra transport er
det viktig at bilbruken reduseres kraftig. For SV er løsningen å skape
et bedre transportalternativ enn privatbilen der det er mulig. Dette
vil bestå av gode og trygge gangveier og snarveier, egne separate
sykkeltraseer og et godt utbygd og rimelig kollektivtilbud med parkand-drive. Samtidig må vi opprettholde den spredte bosettingen i
hele kommunen. Det betyr at vi må tenke nytt omkring persontransport.
Lindesnes SV vil:








støtte tiltak som bidrar til å nå målet om nullvekst i personbiltrafikken
arbeide for hyppigere avganger og rimeligere billetter for buss
gjøre det trygt å sykle i alle delene av kommunen
legge til rette for flere ladestasjoner for el-bil
legge til rette for parkering ved kollektivknutepunkt
jobbe for at det innføres en nærbarnehagegaranti
arbeide for lokaltog på strekningen Kristiansand - Marnardal, som sikrer hyppige togavganger
for pendlere og andre både på ettermiddag, kveld og i helg. Kollektivtransport til/fra stasjon

Kapittel 8: Kultur, idrett og fritid
Lindesnes skal ha en kulturpolitikk for å sikre mangfold, men også for å ta vare på en kulturarv,
bygninger og tradisjoner. Innenfor kulturpolitikken skal det også være plass for selvrefleksjon,
diskusjon og debatt. Kulturpolitikken skal sikre at det finnes et bredt offentlig ordskifte både for den
enkelte og for samfunnet. Kulturpolitikken skal sikre deltakelse og engasjement i en samfunnsdebatt
som her må forstås videst mulig.
Vi må bevare verdifull strandlinje, heiområder og grønne lunger i nærmiljøet, og styrke
allemannsretten og allmennhetens interesser. Kommunen må 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.
Et hovedmål for SV i idrettspolitikken er å gi alle muligheten til å være fysisk aktive gjennom et åpent,
rimelig og tilgjengelig tilbud med lav terskel. Dette gjelder både det organiserte idrettstilbudet og
muligheten for egenorganiserte aktiviteter.
Lindesnes SV vil gi et løft for det frivillige kulturlivet. Frivillige organisasjoner bør få gode og
forutsigbare rammebetingelser og stimuleres til vekst og utvikling på frivillighetens egne premisser.
Frivilligheten må få bruke mest mulig tid på aktivitetene og minst mulig tid på byråkrati.
Lindesnes SV vil:
 videreføre og utvide ordningen med frivilligkoordinatorer når prosjektperioden utløper
 videreføre ordningen med kommunal støtte til lag og foreninger
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tilby utvidet utlånstilbud av fritidsutstyr ved bibliotek, skoler og frivilligsentraler og invitere
idrettslag og frivillige organisasjoner til det samme
sikre gode driftsvilkår for kulturskolen i hele kommunen, så alle kan bli med
sikre gode driftsvilkVår for kommunens kulturhus (inkl. Høgtun) og også gi amatører mulighet
til å bruke lokalene
skaffe flere øvingslokaler for musikere og band i hele kommunen
styrke bibliotekene i hele kommunen som attraktive møteplasser med lang åpningstid
ha tilbud om fritidsklubber i alle kommunesentra
prioritere nærmiljøanlegg for idrett og arbeide for at breddeidretten er et tilgjengelig tilbud
for alle barn og unge uavhengig av livssituasjon
sikre godt vedlikehold av eksisterende idrettsanlegg og sikre god kvalitet på lysløypenettet
sikre at det for nye kunstgressbaner og ved rehabilitering av eksisterende, brukes
miljøvennlige alternativer til gummigranulat
tilby kultur- og opplevelseskort til kommunens barn og unge

Kapittel 9: Lindesnes – en inkluderende kommune
Lindesnes SV vektlegger i sitt program krav om likere
fordeling av goder – og like rettigheter, muligheter og ansvar
uavhengig av sosial bakgrunn, økonomi, alder, funksjonsevne,
livssyn, kjønnsuttrykk og etnisitet.
Levekårsundersøkelser viser at Lindesnes kommune har
betydelige utfordringer. Fattigdom og ulikhet øker og har
innvirkning på alle områder i et menneskes liv. Dette kan føre
til dårlig helse, segregering og isolasjon. Foreldrenes økonomi
skal ikke være til hinder for at barn og unge får delta på fellesarenaer og utvikle sitt talent og sine
interesser. Lindesnes skal være en kommune som er fri for rasisme, fremmedfiendtlighet og
diskriminering. Kommunen skal være raus og inkluderende og legge til rette for etnisk og kulturelt
mangfold.
Lindesnes SV vil:








at Lindesnes skal være en raus kommune som ønsker flyktninger og asylsøkere velkommen
sørge for god integrering av flyktninger og asylsøkere i nærmiljø, skole, organisasjoner og
arbeidsliv
tilby utvidet utlånstilbud av fritidsutstyr ved bibliotek, skoler og frivilligsentraler - og invitere
idrettslag og frivillige organisasjoner til det samme
tilby kultur- og opplevelseskort til barn og unge
arbeide for en boligpolitikk som ikke segregerer innbyggerne i ulike sosiale grupper
arbeide for at kommunen tilbyr boliger med god standard til innbyggere som trenger støtte
til å skaffe bolig
gå imot et hvert forslag om å forby tigging

Stem på Lindesnes SV ved kommunevalget 2019!
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Lindesnes Sosialistisk Venstreparti
til kommunevalget 2019

Sterk SV-liste med tre kvinner på topp

4. Jan helge Hjellnes
5. Nadia Damkås
6. Khaldon Abo Assaf
1. Vibeke Wærn
2. Eva Hinlo
3. Ylva Bull

Vi vil ha deg med på laget!
Som medlem kan du engasjere deg i lokallaget ditt der du kan være med på lokale aktiviteter
og forme partiets politikk og prioriteringer.
Les mer om SV-medlemskap her: http://www.sv.no/medlem

KONTAKTINFORMASJON
Følg Lindesnes SV på facebook:
http://www.facebook.com/SViLindesnes
Lindesnes SV e-post:
Sosialist2012@gmail.com
Lokallagsleder Rune Engeset tlf 905 19 516
Agder SV nettside:
http://www.sv.no/agder/
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