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Hvaler SVs hovedsaker 

Hvaler SV vil arbeide for en klima- og miljøvennlig kommune. Vi vil ta vare på 

våre naturområder, som er av stor lokal, nasjonal og internasjonal betydning. 

Hvaler SV vil være med å utvikle den nye fellesskolen på Hvaler. Vi vil samle 

flere tjenester til barn og unge i tilknytning til den nye skolen. 

Hvaler SV vil arbeide for et boligmarked som fungerer for alle, og som gir som 

gir unge muligheter til å etablere seg. 

Hvaler SV vil legge til rette for nye arbeidsplasser på Hvaler. Vi vil prioritere 

helårsarbeidsplasser og arbeidsplasser med en grønn profil. 

 

 

FOR DE MANGE – IKKE FOR DE FÅ 



Arealdisponering og naturvern 

 

Hvaler SV vil arbeide for vern av landskap og strandsoner. Vi er imot en utvikling der vi 

bygger ut områder som er viktige for Hvalers biologiske mangfold eller som brukes til 

friluftsliv og rekreasjon. 

 

Videre utvikling av ulike typer næringer må etableres innenfor områder som i dag er satt av 

eller tatt i bruk til dette formålet. Reetablering av tidligere næringsområder er en fornuftig 

disponering. Arealene på Hvaler er små og sårbare, og ytterligere nedbygging vil føre til at vi 

står i fare for å miste vår egenart og de kvalitetene som gjør at det er godt å bo i vår 

kommune. Vi må få en holdningsendring der arealer som ligger ubebygd blir verdsatt som de 

er, ikke etter en tomtepris for mulig utbygging. Vi ønsker ikke flere hytter på Hvaler.  

 

Hvaler SV vil arbeide for at vi som kommune skal: 

• Planlegge mer helhetlig rundt bruk av landjord og ferskvannsressurser. 

• Redusere matsvinn i alle ledd, fra produksjon til transport, salg og forbruk. 

• Legge til rette for bærekraftig jordbruk, og generelt være mer opptatt av å ivareta 

det biologiske mangfoldet i jordbruk, havbruk og skogbruk. 

• Støtte lokale matprodusenter. 

 

 



Skole og barnehage 

 

Hvaler SV vil arbeide for en god skole i kommunen vår. En god skole består av et trygt og 
godt opplæringsmiljø med tilpassede faglige utfordringer. En god skole treffer elevene der 
de er i sin utvikling, og strekker og løfter dem til å bli den beste utgaven av seg selv.  
 
En slik skole vil trenge et kompetent og fleksibelt fagmiljø som kan dekke mange 

utviklingstrinn og ulike tilpasningsbehov. Hvaler SV mener at det oppnår vi når vi samler 

skolene i vår kommune under ett tak og én ledelse. Vi vil være med og bygge en trygg, 

kompetent og attraktiv skole for både elever og ansatte.  

En felles skole vil også gi Hvaler-samfunnet mulighet til å samle tjenester for barn i et 

oppvekstsenter. Her bør barnevern, helsesykepleiere og andre som jobber med barn og 

unge kunne samles. På den måten vil vi få til sømløse og tilpassede tiltak for barn og unge på 

en bedre måte enn i dag.  

I dagens familieliv beskriver mange unge foreldre en tidsklemme. Hvaler SV mener at ved å 

legge til rette for og å utvikle en heldagsskole hvor læringsarbeid (lekser) og fritidsaktiviteter 

kan gjøres unna i tiden mellom skoleslutt og endt arbeidsdag for foreldrene, kan 

småbarnsfamilier få større rom til å være familier med felles middag og roligere kvelder. 

Samtidig vil en heldagsskole utjevne forskjellene for elevene, med hjelp til læringsarbeid og 

mulighet til å få være med på fritidsaktiviteter.  

Etterbruk av områdene ved Floren skole og Åttekanten skole 

Gymsalen på Floren skole med nærmiljøanlegget skal beholdes som det er. Kommunen bør 

drifte dette som et godt tilbud til nærmiljøet på Kirkøy. Resten av arealene bør omreguleres 

og kan bygges ut for eldreomsorg eller boliger for unge. 

På Åttekanten-området vil vi bevare den opprinnelige åttekantbygningen som et 

samlingssted for lokalmiljøet. Nærmiljøanlegget med ballbingen skal beholdes og utvikles 

med tilsvarende anlegg som på Floren. Bygningen bør driftes av kommunen og fylles med for 

eksempel kulturaktiviteter og andre tilbud til barn, unge og eldre. Resten av området bør 

omreguleres til boliger med spesiell tanke på unge som vil etablere seg i området. 

Åttekantbygningen kan være et integrert element i utbyggingen 

 



Barnehage 

Hvaler SV vil arbeide for å beholde dagens tre kommunale barnehager. Vi ønsker å sikre 

kompetanse, rekruttering og utvikling av barnehagene til beste for bygdas barn. 

Hvaler SV vil arbeide for rullerende opptak til barnehagene. 

 

Folkehelse og omsorg 

 

 

Hvaler SV vil arbeide for en eldreomsorg med god kapasitet og kvalitet. Behov og ønsker fra 

den eldre delen av befolkningen skal settes i sentrum. Ansatte skal sikres videreutvikling og 

gode arbeidsforhold, og personalressursen må være tilstrekkelig. Eldreomsorgen skal drives 

av kommunen. 

Innbyggerne i Hvaler skal sikres gode helsetjenester med vekt på forebyggende arbeid, 

kunnskap og informasjon om et helsebringende levesett. Samtidig skal det være et 

tilstrekkelig behandlingstilbud innenfor både psykiatri og somatikk. Vi vil ha heldøgns 

tjeneste innenfor psykiatri. 

Arbeid, aktivitet og livskvalitet skal fremmes; samtidig vil Hvaler SV alltid støtte og hjelpe 

mennesker som trenger en utstrakt hånd fra fellesskapet.  

Barnetrygd skal ikke regnes med i inntektsgrunnlaget når sosialhjelp beregnes. 
 
Hvaler SV vil sikre et godt tilbud til personer med nedsatt funksjonsevne. Det må legges til 

rette for bolig, arbeid, aktivitet og helsehjelp. 



Flyktninger 

Hvaler SV mener at Hvaler kommune fortsatt skal ta imot flyktninger når vi får forespørsel 

om det. 

Hvaler kommune har gjort en god jobb med flyktninger når det gjelder skolegang og 
integrering. Vi vil fortsette dette gode arbeidet.   
 

Grønn næringsutvikling 

Hvaler SV ønsker å støtte småskalautvikling på Hvaler, med høy kvalitet og et langsiktig 

perspektiv. Fiske, landbruk og håndverk er eksempler på stedstypiske næringer som bør få 

gode vekstvilkår. 

 

Rekruttering til fiskerinæring 

Hvaler SV vil støtte tiltak som sikrer ung rekruttering til fiskerinæringen. Utbygging av 

Utgårdskilen er et godt eksempel på god næringsutvikling. 

 

Transport 

I dag har vi et godt kollektivtilbud langs riksvei 108 fra Skjærhalden til Oslo. Videre utbygging 

av kollektivtilbudet bør skje i Haug-Utgårdskilenområdet. Her er det for tiden vanskelig å bo 

uten å bruke privatbil. 

Busstilbudet FLEXX er flott, og bør utvides til hele Hvaler. 

Båtruter til Østre Hvaler må tilpasses annen kollektivtransport, og kollektivtilbydere må 

samordne sine billettsystemer. 

Lokal Taxi bør ha ansvaret for skoleskyss for enkeltelever som trenger det. 

 

Utbygging av gang- og sykkelveier er et viktig arbeid som SV støtter. 

 

Avfallshåndtering 

Hvaler kommune har et flott avfallsmottak og søppelsorteringssystem på Sandbakken. Men 

vi mangler mulighet for innsamling og mottak av plast fra husholdningene. Hvaler SV vil 

arbeide for at dette kommer på plass. 

Hvaler SV støtter videre utvikling av miljøstasjonen på Sandbakken. 

 

 



Et mangfoldig kulturtilbud 

 

Kultur er viktig for god livskvalitet og glede. Kulturskolen og biblioteket er viktige aktører 

som sammen med kulturavdelingen på Hvaler bidrar til trivsel i alle aldersgrupper. Hvaler SV 

vil sørge for gode vilkår for disse. 

 

Kulturvern og kulturminner 

Hvaler SV vil jobbe for at den etablerte kulturminneplanen følges opp med tiltak, og ha 

oppmerksomheten rettet mot vedlikehold og oppfølging av områder, bygninger og 

gjenstander som allerede i dag er vernet. 

Hvaler SV støtter Hvaler Kulturvernforening og aktivitetene i Brottet kulturarena. 

 

Nasjonalparksenteret 

Hvaler SV er stolt av nasjonalparken vår og vil aktivt bidra til at den holdes i hevd og brukes 

aktivt av skole og barnehager til læring og aktiviteter. 

 

Frivillige lag og grupper 

I Hvaler kommune er vi i den heldige situasjon at det drives mye og godt frivillig arbeid for 

unge, voksne og eldre. Særlig idrettslagene gjør en bemerkelsesverdig innsats for barn og 

unge. Hvaler SV vil arbeide for at tilskudd til lag og foreninger økes. 

 

Kirken 

Kirkene i Hvaler er kultur- og tradisjonsbærere, og gir mennesker på Hvaler verdige rammer 

om ulike merkedager. Hvaler SV vil gi kirken som institusjon gode arbeidsvilkår. Bygningene 

og områdene rundt skal ivaretas på beste måte. 

 

El- forsyning 

Innenfor energiområdet er det mange, nye og grønne løsninger som Hvaler SV er positiv til å 

innføre på Hvaler. Solenergi har fremdeles et stort utbyggingspotensial. 

 

 

 



Turisme 

Turismen på Hvaler har store utviklingsmuligheter innenfor den strukturen vi har i dag. 

Hvaler SV ønsker å lage en plan som beskriver ønsket utvikling for turisme, og at vi legger til 

rette for aktiviteter som er skånsomme og miljøvennlige. 

De turistanleggene som finnes i dag bør brukes etter intensjonen med utbyggingen. 
 

Økt oppslutning om demokratiske beslutninger 

Hvaler SV ønsker å trekke ungdom med i demokratiske beslutninger i kommunen, og er 

positiv til at det opprettes et politisk valgt ungdomsråd på Hvaler.  

 

Kommunen som arbeidsgiver 

Hvaler SV vil arbeide for at Hvaler kommune tar et større ansvar for å ta imot flere av bygdas 

ungdom som lærlinger. 

Videre vil vi arbeide for at kommunalt ansatte som nå ufrivillig arbeider i deltidsstillinger skal 

få fylt opp sine stillinger. 

 

Kommunesammenslåing 

Hvaler SV har ikke tatt klart standpunkt for eller imot kommunesammenslåing. En helhetlig 

vurdering må gjøres når det eventuelt blir en aktuell problemstilling. 


