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Partiprogram for Nordre Follo SV 
SV er et sosialistisk, feministisk og grønt parti som kjemper for sosial 

utjevning med små forskjeller mellom folk, likestilling mellom kjønnene og der 

vi tar vare på naturen og klima. Vi er overbevist om at et levende demokrati 

sikres ved at folk får bestemme over egen hverdag og der avgjørelser blir 

fattet så nær som mulig dem avgjørelsene gjelder. Derfor stemte SV mot 

kommunesammenslåingen mellom Ski og Oppegård.  

Når det likevel blir en storkommune, skal vi kjempe for at Nordre Follo blir en 

grønn kommune som alle innbyggerne føler tilhørighet til. Utenforskap skal 

bekjempes. SV kan ikke godta diskriminering, rasisme og sosial utstøting. 

Dette gjelder særlig i forhold til barn og unge, innvandrergrupper og sosialt 

utsatte grupper. 

Vi legger vekt på fellesskapet, og mener at kommunale oppgaver skal løses av 

det offentlige og ikke legges ut på anbud og privatiseres. Vi er villig til å 

innføre eiendomsskatt for å sikre velferden. 

For å få et varmere samfunn må vi styrke fellesskapet og tilliten mellom folk. 

Dette er grunnmuren i den norske samfunnsmodellen som må styrkes og 

videreutvikles og ikke svekkes slik høyrekreftene ønsker. Vi vil samarbeide 

med alle partier som støtter dette slik at Nordre Follo blir en kommune for 

alle. 
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Bruk de store pengene på de minste – i skole og barnehage 

Vi vil ha gode skoler og barnehager og et fritidstilbud som alle lommebøker 
har råd til. Slik skaper vi inkludering, en trygg oppvekst og frihet innenfor 
trygge rammer. Å satse på barn og unge er en investering for framtida og gir 
lavere kostnader senere.  

Nordre Follo SV vil jobbe for: 

- Flere faglærte inn i skolen, både lærere, miljøarbeidere og barne- og 
ungdomsarbeidere  
- Øke antallet sosiallærere 
- Bra datautstyr og oppdatert programvare for både elever og lærere  
- SFO-tilbud med god kvalitet, med makspris og graderte satser 
- Styrke arbeidet mot vold i nære relasjoner gjennom læringsopplegg i skole- 
og barnehage
- Styrke bemanningsnormen ved flere barnehagelærere og andre ansatte 
med barnehagefaglig grunnkompetanse i barnehagene 
- Styrke helsesøstertjenesten på skolene og god dekning på helsestasjon for 
unge
- Skolebibliotek med bibliotekartjeneste
- Tilstrekkelige ressurser innenfor barnevernet
- Flere kommunale lærlingeplasser innenfor samtlige tjenesteområder 


Barn og unge 
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Ta vare på natur, miljø og drikkevann 

Folk har behov for å ha 
grøntområder og friske vann og 
vassdrag rundt seg. SV vil stille 
strenge krav til at utbygginger og 
tiltak ikke går utover naturen og 
miljøet rundt oss. SV har kjempet 
ekstra for å rense Kolbotnvannet, 
og har presset politikere og 
administrasjon til å komme opp 
med konkrete planer for å sikre 
badevannskvalitet innen 2023. 

Nordre Follo SV vil kjempe for at vår 
kommune:  

- Har full åpenhet om forurensning 
og hvilke tiltak som kan settes i verk  
- Bytter ut minst 3 prosent vann- og 
avløpsrørene hvert år for å hindre 
kloakkutslipp til vann, vassdrag og 
fjorden 
- Sikrer rene og gode 
drikkevannskilder mot forurensing 
- Har fokus på vern av biologisk 
mangfold og sikre at rødlistede arter 
ikke utryddes 
- Informerer om skadevirkningene av 
bruk av plantevernmidler, 
kunstgjødsel og utplanting av 
svartelistearter 


- Kjemper for omlokalisering av 
helikopterlandingsplass fra 
Beredskapssenteret på Taraldrud til 
Rygge flyplass 
- Øker antall sykkelstier i hele 
kommunen 
- Bevarer Svartskog som et unikt 
område i Oslofjordregionen 
- Sikrer tilgjengelighet for alle til 
strandsonen. Ulovlige oppsatte 
gjerder og brygger må fjernes 
- Jobber for at Østmarka blir 
nasjonalpark for å ta vare på de 
unike naturverdiene og det gode 
grunnlaget for friluftsliv 
- At det tas vare på grøntområder og 
grønne lunger på Kolbotn, Langhus 
og i Ski sentrum


Klima og miljø
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Klimaendringer er vår tids største 
trussel. 

Utslipp fra transport står for 80 
prosent av klimagassutslippene i 
Nordre Follo. SV vil prioritere 
tiltak som fremmer 
kollektivtransport i stedet for 
privat bilbruk, bruk av el- eller 
hydrogen bil fremfor bensin- eller 
dieselbil, sykkel og gange og 
annen rimelig og miljøvennlig 
transport. Kommunen skal være 
en klimavennlig kommune, som 
forvalter dyrka jord, skog og mark 
og sentrumsområdene på en 
bærekraftig måte.

Nordre Follo SV vil kjempe for at:  

- Nordre Follo kommune skal 
være klimanøytral innen 2030  
- De kommende store 
utbyggingene skal gjøres på 
grunnlag av grundige analyser av 
klimaeffekter  
- Det etableres direkte tog- eller 
bussforbindelse mellom Kolbotn 
og Ås. Antall matebusser og 
busser som korresponderer med 
toget bør økes betraktelig. 
- Dagens priser på 
kollektivtransport reduseres slik 
at offentlig transport blir et reelt 
og fristende alternativ

- Videreføring av ansvarlig drift av 
kommuneskogene, med vekt på 
friluftsliv  
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Vi vil ha et 
boligmarked som 
fungerer for folk 
flest 
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Stadig flere mennesker med vanlig økonomi har problemer med 
å skaffe seg en bolig. Vi må bryte med utviklingen der boliger 
blir spekulasjonsobjekter, mens mange må ta til takke med 
dårligere boligstandard og tapte muligheter til å eie egen bolig.  
Det legges opp til en stor boligutbygging i Nordre Follo de 
neste årene. Nordre Follo SV tror ikke det er mulig å bygge seg 
ut av problemene med høye boligpriser eller at utbyggere tilbyr 
mindre leiligheter med dårligere standarder. Markedet må 
reguleres og kommunen må selv drive sosial boligbygging for å 
sikre interessene til de mange. Vi må derfor tenke nytt rundt 
boligpolitikk. 
Nordre Follo SV vil at kommunen:  

- Oppretter et kommunalt tomte- og utbyggingsselskap som sikrer god og 
langsiktig tilgang til tomter og sosial boligbygging 
- Etablerer ungdomsboliger slik at unge kan komme inn på boligmarkedet i 
kommunen  
- Benytter borettslagsmodellen til nye store utbygginger slik at folk kan 
komme seg inn på boligmarkedet 
- Lager en kommunal boligplan som har fokus på sosial boligutbygging  
- Etablerer «leie til eie»-ordninger som gjør at en person kan leie en bolig av 
kommunen hvor leieutgiftene fungerer som nedbetaling av lån 
- Åpner opp for å etablere bofellesskap med gode fellesarealer og 
servicetilbud. Boligene tilrettelegges for funksjonshemmede, eldre og andre 
med spesielle behov
- Sikrer et godt bo- og oppvekstmiljø, med grønne områder, lekeplasser og 
friområder i samspill med hensiktsmessig fortetting  
- Sikrer at boligbygg og boligområder ivaretar krav til god og estetisk 
arkitektur



Et boligmarked for alle 
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Demokrati og folkestyre er en av de viktigste bærebjelkene i samfunnet 
vårt. Alle i Nordre Follo skal føle seg hørt, respektert og ivaretatt, og 
alle skal få lov å uttale seg i saker som angår dem. Kommunen skal 
sørge for at relevant informasjon er lett tilgjengelig for kommunens 
innbyggere. 

Nordre Follo SV vil at kommunen skal sørge for at: 

- Informasjon til innbyggere skal være lett tilgjengelig for alle 
aldersgrupper av innbyggere
- Innbyggere, råd og lokale organisasjoner blir hørt i politiske prosesser
- Sørge for demokratiopplæring og at barn og ungdom skal få 
innflytelse i kommunen  

Åpenhet, medvirkning og demokrati i den 
nye kommunen 

Et levende demokrati 
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Eldreomsorg 
Nordre Follo SV vil:
- Få flere faglærte inn i eldreomsorgen for å styrke grunnbemanningen, både 
sykepleiere og helsefagarbeidere
- Redusere behov for institusjonsplasser ved en godt utbygd hjemmetjeneste 
og god praktisk bistand i hjemmet
- Etablere tilstrekkelig antall langtids institusjonsplasser innen eldreomsorgen
- Styrke mottakskapasiteten for utskrivningsklare pasienter
- Sørge for gode aktivitetstiltak på alle sykehjemmene i kommunen
- Gi eldre valgfrihet til selv å bestemme hva de vil bruke tiden med 
hjemmetjenester til. De skal ha mulighet til “å spare opp” ekstratimer over tid

Sosialpolitikk 
Nordre Follo SV vil: 
- Ta barnetrygden ut fra beregningsgrunnlaget for sosialhjelp, slik Ski 
kommune allerede har gjort 
- Sikre et godt samarbeid mellom NAV og det private næringslivet i 
kommunen for å framskaffe plasser for arbeidstrening, slik at de som står 
utenfor arbeidslivet har mulighet til å komme inn
- Føre en aktiv boligsosial politikk for å sikre alle rett til en trygg bolig. Både i 
egen regi og i samarbeid med utbyggere skal kommunen arbeide mer aktivt 
med å framskaffe boliger til grupper som ellers sliter på boligmarkedet

Flyktninger  
Nordre Follo SV vil: 
- Være en foregangskommune når det gjelder integrering av flyktninger, og 
som minimum skal ta imot det antall flyktninger som IMDI anmoder om. Ved 
større flyktningekatastrofer må Nordre Follo kommune ta sin del av ansvaret 
- Være positive til å bosette mindreårige flyktninger  
- At introduksjonsprogram for flykninger må ha fokus på språkopplæring og 
arbeidstrening ute i det ordinære arbeidsliv
- Etablere gode tilbud om jobbsøkerkurs
- Jobbe sammen med frivillige lag og foreninger for å drifte ordning med 
flyktningeguider, vennskapsfamilier og fritidstilbud i Nordre Follo

Velferd, kultur og idrett 
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Kultur og idrett 

Kultur, idrett og lokale organisasjoner har en stor egenverdi, og Nordre Follo 
vil jobbe for en mangfoldig og inkluderende kultur – og idrettspolitikk. 
Kommunale midler må brukes på å fremme kulturelle og fysiske aktiviteter 
som ikke kan finansieres av markedet alene.

Nordre Follo SV vil sikre gode rammebetingelser for utøvelse av kultur og 
idrett gjennom å: 

- Styrke bibliotekene, kulturskolene og de kommunale kultur- og 
idrettsarenaene  
- Gjøre tilbudene tilgjengelig for alle uavhengig av økonomi og funksjonsevne, 
og sikre at det skal være lav terskel for å delta i idrettsaktiviteter. Det skal 
være ordninger for lavere avgifter for mennesker som tilhører familier med 
vedvarende lav inntekt
- Sikre mer kultur i skolen ved å utvikle en skoledag med mer praktisk- og 
estetiske fag. Det vil både være positivt for læring, og gjøre at mange flere 
kan få utforske sin interesse for kunst og kultur i en tidlig alder
- Sikre at skolen innfører minst én time fysisk aktivitet hver dag på alle 
skoletrinn 
- Sikre barn og unge tilgang til gratisaktiviteter ved å gi økonomisk støtte til 
lavterskeltilbud
- Arbeide for å oppgradere parker og turområder med aktivitetsmuligheter, 
som for eksempel klatrevegger, treningsapparater og isbaner
- Sikre gode rammevilkår for frivillig innsats i kultur- og idrettslivet, og sikre et 
godt kultur- og idrettstilbud i hele kommunen 
- Å anerkjenne Nordre Follo Idrettsråd, Nordre Follo Musikkråd og Nordre 
Follo Kulturråd som viktige premissleverandører i utviklingen av nye 
rammebetingelser for idretten og kulturen i kommunen
- Integrere bosatte flyktninger og innvandrere med minoritetsbakgrunn i 
samarbeid mellom kommunen og frivillige organisasjoner 
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Nordre Follo kommune skal være en god arbeidsgiver og en 
anstendig oppdragsgiver og innkjøper  

I vår nye kommune jobber det omlag 4000 ansatte. De ansatte er 
kommunens viktigste ressurs, deres innsats gir innbyggerne gode og 
relevante tjenester.  For SV er det viktig at de ansatte har gode lønns- og 
arbeidsvilkår. Den beste velferden skapes av trygge og kompetente ansatte.   
SV ønsker at Nordre Follo kommune utfører flest mulig av kommunens 
tjenester i egen regi. Velferden i kommunen skal utføres uten krav til profitt. 
Konkurranseutsetting fører til det brukes mye ressurser til anbudsarbeid og 
kontroll. 
Nordre Follo blir en stor innkjøper både av varer og tjenester, og SV vil at 
kommunen skal arbeide aktivt mot alle former for sosial dumping. 
Kommunen skal bidra til en bærekraftig utvikling og rettferdig handel. 

Nordre Follo SV vil kjempe for at kommunen skal:

- Vise tillit til sine ansattes faglighet og redusere unødvendige og 
byråkratiserende kontrollregimer  
- Tilby faste stillinger og heltidsstillinger så langt det er mulig 
- Etablere lærlingeordninger innenfor alle virksomhetsområder 
- Gi de ansatte gode muligheter til kompetanseoppbygging 
- Ta i bruk Oslo-modellen mot sosial dumping og bekjempelse av 
arbeidslivskriminalitet 
- Påse at ansatte i bedrifter der kommunen kjøper varer og tjenester har lønn 
og pensjonsrettigheter i samsvar med tariff  
- Kreve at leverandører av varer og tjenester til kommunen må dokumentere 
at de oppfyller lovpålagte krav til helse, miljø og sikkerhet  
- Velge varer som er produsert på en etisk forsvarlig og bærekraftig måte
- Sørge for at også utbyggingsavtaler med utbyggere i kommunen skal 
oppfylle ovennevnte krav 
- Innføre lærlingeklausul og kreve av alle store leverandører at de har 
lærlingeplasser


Arbeidsgiverpolitikk 
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Nordre Follo kommune skal ha et aktivt, innovativt og grønt 
næringsliv

Nordre Follo kommune har et stort potensial for å bli en foregangskommune 
innen grønt næringsliv – med kort avstand til kunnskapsmiljøene i Ås og Oslo, 
og med flotte arealer for friluft, landbruk og skogbruk.  SV vil at Nordre Follo 
kommune skal drive en aktiv næringspolitikk og tilrettelegge for innovativ, 
teknologisk og grønn næringsutvikling i kommunen. 

Nordre Follo SV vil at vår nye kommune skal:  

- Ha som mål å øke antallet arbeidsplasser i kommunen og dermed redusere 
behovet for pendling 
- Ønske små, lokalt forankrede og nyetablerte virksomheter velkommen i 
kommunen 
- Invitere inn virksomheter med mange arbeidsplasser, framfor plasskrevende 
næringsvirksomhet som lagerbygg o.l.  
- Sørge for at nye næringsbygg etableres i bynære områder og i harmoni 
omgivelsene 
- Sørge for at produksjons- og logistikkbedriftene plasseres utenfor bysentra 
- Sørge for at boligbygging ikke skjer på bekostning av nedlegging av dyrket 
mark 
- Stimulere aktiv dyrking og innovativt landbruk 
- Stille strenge krav til næringslivet om lav forurensing og god 
avfallshåndtering 



Næringsliv i Nordre Follo 
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