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For de mange – ikke for de få! 
 

Vi må ta et oppgjøre med sosial dumping. Risør kommune skal ha egne 
ansatte – Risør kommune skal ikke bruke vikarbyråer. Alle kontraktører 
som jobber for Risør kommune skal ha inngåtte tariffavtaler. 

Risør SV vil ha fokus på innbyggerne – menneskene i kommunen. Vi vil 
jobbe for at ungdommen ønsker å flytte tilbake til Risør etter endt 
utdanning, og at det er en fordel å beholde Risør som bostedskommune 
under utdanning. 

 

• Kommunehuset skal ligge der det ligger  

• Integrering av innvandrerne er en kjerneoppgave 

• Risør SV vil ha fokus på hvordan det kan skapes gode forhold for 
lavinntektsfamilier i Risør. Risør SV vil at byens innbyggere skal tas 
med på råd og komme med forslag til hvordan vi kan skape gode 
forhold for lavinntektsfamilier i kommunen. 

• Gratis kjernetid i barnehage og SFO. Gratis fritidsaktiviteter.  

• Barn og unges psykiske helse er viktig. Vi må ha mer enn helsesøster 
og helsestasjon for ungdom. Helsestasjon for ungdom må være 
åpen etter skoletid og de må profilere seg tydelig på ungdommens 
premisser. Det å gå til helsesøster og på helsestasjonen må 
ufarliggjøres – det må være sosialt akseptabelt. Vi må jobbe for at 
psykisk helse kommer på agendaen i skolen, og på fritidsarenaer. 
Risør SV vil ta et initiativ til å sette dette på dagsorden på 
ungdommens premisser. 

• SV har mange unge velgere i Risør, og det er viktig for oss at disse 
også får frem sine saker. Aktiviteter for ungdom. Miljøperspektiv. 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kunnskap og læring 
 

Risør SV vil jobbe for en kvalitativt god barnehage, grunnskole og 
videregående. Risør SV vil også jobbe aktivt for et godt tilbud for lærlinger 
og mange lærlingeplasser i kommunen og privat næringsliv i kommunen. 

 

• Fokus på å kvalifisere de unge for livet. 

• En god grunnskole som ivaretar den enkelte. 

• En leksefri skole med tilrettelegging for leksehjelp/utvidet skole og 
tilrettelegge for studieringer. 

• Ta vare på Risør VGS og jobbe for et styrket tilbud for elever i 
Østregionen. Nærskoleprinsippet for yrkesfaglige studieretninger. 

• Jobbe for gode lærlingeordninger i kommunen og flere 
lærlingeplasser, også i privat næringsliv.  

• Barnehage er et kommunalt ansvar – ingen barnehager uten 
tariffavtaler. 

• Opprettholde dagens skolestruktur. 



 

Miljø og nullutslipp 
 

Risør kommune skal være en nullutslippskommune. Risør SV vil jobbe for 
en miljøsertifisering i kommunen, og at kommunen blir et miljøfyrtårn. 

 

• Risør SV ønsker at Risør kommune skal samarbeide med RTA og 
sørge for en mer tilrettelagt kildesortering av avfall.  

• Gratis levering av avfall fra skjærgården på godkjent deponi hele 
året. 

• Vi vil ha fri levering av husholdnings og hageavfall på godkjent 
deponi.  

• Det må bygges gang og sykkelsti videre på dagens 416 fram til 
Vinterkjær.  

• Risør trenger hurtig - ladestasjoner for EL biler flere steder i 
kommunen, ikke bare i sentrum. Egne ladestasjoner som lar 
handicapplasser være i fred. 

• Økonomisk støtte til de som vil bruke tøybleier. 

• Miljøstasjoner for båtturister på helårsbasis. 

 
  



 

 

 
 
 
 
 
Helse 
 

Risør kommune skal ha et godt helsetilbud for alle innbyggerne i 
kommunen. 

 

• Hjemmetjenester som er fleksible etter brukernes behov. Tilbudet 
skal være bemannet etter det som er behovet for innbyggerne. 

• Sykehjem som har lokaler, bemanning og kvalitet som ivaretar de 
eldre. Mat og måltider skal lages lokalt og ferskt. Sørge for god 
ernæring for de eldre. Kortreist mat er et nøkkelord. 

• Legekontorer der legekontorer allerede er etablert. Å ivareta 
Søndeled legekontor er viktig med tanke på videre 
kommuneutvikling og bosetting. Legekontorene skal bemannes av 
fast ansatte leger. 

• Helsesøster – helsestasjon for ungdom – barnefysioterapi. Viktig for 
den oppvoksende generasjonen at dette er på plass. 

• Tilrettelagte lokale for fysioterapi, slik at det er tilrettelagt for 
bevegelseshemmede. 

• Svømmehall kombinert med helse og fysioterapi. Med 
utleiemuligheter til ulike typer manuell terapi. 

• Jordmortjenesten må styrkes for å ivareta de fødende og de 
nyfødte, og for å sikre en god start i livet for nye innbyggere. 
Fødetilbudet på SSA opprettholdes. 



 

Verdiskaping og næringspolitikk - bosetting 
 

Det viktigste for bosetting i kommunen er at innbyggerne har en jobb å gå 
til med kort avstand til arbeid.  

• Fiskeri – foredling av fisk – levere og produsere lokalt. I dag sendes 
mye av fisken til utlandet for foredling, for deretter å sendes hjem 
igjen for salg. 

• Støtte til etablering av bedrifter. Jobbe for at nyetablering også kan 
få støtte fra Innovasjon Norge, selv om det finnes en bedrift med 
samme produkt fra før. 

• Støtte næringsliv – bruke hele kommunen. Søndeled og Akland er 
sterke områder nært E-18 i dag og nært kommende E-18. 

• Hytter som helårsboliger. De hyttene som har godkjent vann og 
avløp ønsker vi at hyttene kan brukes som helårsbolig, med 
bostedsadresse på hytta, uten at de automatisk blir eneboliger. 
Dette skal ikke gå på bekostning av boplikten!  

• Helårsturisme i kommunen, også ytre deler av kommunen med 
skjærgård og skjærgårdsturisme. 

• Risør SV vil ha fokus på fremkommelighet i hele kommunen, også en 
gjennomarbeidet beredskapsplan for hele kommunen. 

Risør SV er opptatt av å få på plass en differensiert arbeidsgiveravgift i 
Norge, og den laveste for Risør. 

 

  



 

Samferdsel og kommunikasjon 
 

• Pendlerparkering og pendlerbuss fra byen og til arbeidsplasser i 
distriktet. 

• Innfartsparkering for dagsbesøkende på Østebømyra med gode 
bussforbindelser til byen.  

• Bedret fergetilbud, Risør SV mener det er nødvendig å få på plass en 
rutebåt/taxibåt til Hope, Søndeled og Gjernes for lettere tilgang til 
byen, både for beboere og turister. Nattbuss til distriktene i 
helgene. 

• Trafikksikkerhet – til Hope og Øysang.  

• Gang og sykkelsti helt ut til E18  

• En trafikksikker riksvei 416, for gående, syklende og bilister  

• Bredbånd til hele kommunen  

 

 

  



 

Kunst – kultur – idrett – friluftsliv  
 

Ivareta Risørs identitet som kunst og kulturby. 

• Ivareta det gode kulturtilbudet som finnes i kommunen  

• Kunstneriske opplevelser for barn i barnehage og skole. Barna må få 
gratis tilgang til utstillinger, konserter og gallerier via barnehage og 
skole. 

• Jobbe for et variert idrettstilbud, gratis tilbud for barn og ungdom. 

• Tilrettelegge for turløyper og helsefremmende tiltak i hele 
kommunen. Fortsette turstien fra grensa til Telemark. 

• Tilrettelegge for bra kulturliv for ungdom musikk, band og utøving 
av kunst. Et lavterskeltilbud for alle ungdommer. 

• Kulturstipend rettet mot innbyggere i Risør som driver utøvende 
kunst og kultur, og ikke utenforstående. 

 

Kommunen som arbeidsgiver 
 

• Risør kommune skal drive kommunale tjenester med egne ansatte – 
Risør SV vil ikke privatisere kommunale tjenester.  

• Risør SV vil jobbe for heltidskultur, og skape jobber det går an å leve 
av i kommunen. Vanlige stillinger i kommunen skal være 100 %. 
Risør SV vil ha faste ansatte i kommunen. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

SVs valgliste til kommunevalget 2019 i Risør: 
 
 
   1. Linnéa    Solvang    1999  
   2. Grethe Skarvang   Karlsen     1961 
   3. Britt Anniken   Thomassen    1966 
   4. Brita Jønland                      Berg     1955 
   5. Victoria    Larsen    1995 
   6. Tor Erik   Karlsen    1955 
   7. Marianne                Eriksen    1969 
 

 

 

Linnéa Solvang 
Ordførerkandidat, Risør SV 

Grethe Skarvang Karlsen 
2. kandidat, Risør SV 


