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Flekkefjord for de mange, ikke for de få! 
 

SV er et sosialistisk miljøparti som vil at alle, uavhengig av helse, livssyn, 
seksuell legning, sosial- eller etnisk bakgrunn, skal ha samme muligheter 
til et godt liv.  

SV ønsker en åpen, kreativ, tolerant og grønn kommune med gode, 
velferdsordninger, god integrering, og små økonomiske forskjeller.  

Flekkefjord skal gi barn og unge en trygg og god oppvekst og et bredt 
kulturtilbud i hele kommunen som alle har råd til.  

Flekkefjord og Lister trenger sårt nye arbeidsplasser og økt befolkning. 
Kommunen må derfor sørge for desentralisering av statlige og 
fylkeskommunale virksomheter, nyetableringer, ordnede forhold i 
arbeidslivet og for at kommunen kan tilby nok lærlingplasser. 

 

Stem SV - For de mange, ikke for de få!  

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helse og sosial 
Velferdssamfunnet hviler på gode offentlige velferdstjenester for alle. SV 
vil at kommunen selv skal utvikle og drive gode og tjenlige 
velferdstjenester for befolkningen. 

Felleskapets ressurser skal brukes til offentlige tjenester for brukerne, ikke 
til private eiere.  

Det sikrer de ansatte gode lønns- og arbeidsforhold og offentlige 
pensjonsordninger. 

 

  



 

SV vil:  

• fortsette kampen for å videreutvikle Flekkefjord sykehus som 
fullverdig akuttsykehus med fødeavdeling 

• sørge for at desentralisert sykepleieutdanning tilbyr nok plasser til 
kvalifiserte lokale søkere 

• ikke samle boliger for vanskeligstilte, men spre dem i 
boligområdene rundt sentrum 

• bygge ut hjemmetjenestene i hele kommunen slik at alle som 
ønsker, kan bo hjemme så lenge som mulig 

• gi alle offentlige arealer og bygg universell utforming, og stille  
strenge krav til private 

• gi Rådet for funksjonshemmede, Ungdomsrådet, Eldrerådet og 
Integreringsutvalget en plass i saksbehandlingen og talerett i 
bystyret 

• arbeide for at staten skal ha ansvar for hjelpemidler for 
funksjonshemmede 

• avskaffe ufrivillig deltid og midlertidige stillinger i kommunen 
• at kommunen, sammen med nabokommunene og Flekkefjord 

sykehus etablerer eget vikarbyrå 
• at innvandrere får tolk i møter med offentlige tjenester 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Klima og miljø 
De nærmeste årene vil bli helt avgjørende for om Norge skal klare 
overgangen til lavutslippssamfunnet. Det grønne skiftet må derfor skje i 
alle norske kommuner, også i Flekkefjord. 

Våtere og villere klima betyr at særlig Flekkefjord sentrum og områder i 
Gyland er utsatt for flomskader. 

Jordas ressurser og tåleevne for menneskelige inngrep er begrenset. 
Global oppvarming, nedbygging av leveområder for planter og dyr, 
spredning av miljøgifter og plast på land og i havet er et stort problem. 
Det betyr at utslippene må ned, bruk av plast reduseres og nedbygging av 
natur og matjord stanses. 

Svære uberørte naturområder i Flekkefjord og Lister trues nå av 
vindkraftverk på land, overføringslinjer og en firefelts motorvei.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

SV vil: 

• at det tilbys utleie av elsykler i sentrum, ved sykehuset, på Uenes og 
i Sveigeskogen 

• ikke tillate vindkraftanlegg på land, f.eks. på Skorveheia  
• utarbeide alle kommunale planer i samsvar med regionale, 

nasjonale og internasjonale klimamål 
• utarbeide klimaplan og klimabudsjett med konkrete tiltak som 

evalueres hvert år 
• at Flekkefjord deltar aktivt i «Klimapartnere Agder» og samarbeider 

med lokale bedrifter om klimatiltak 
• at Flekkefjord deltar i sykkelbynettverket sammen med Farsund, 

Mandal, Kristiansand, Grimstad og Arendal  
• utarbeide beredskapsplaner med tiltak for å beskytte utsatte 

områder som Flekkefjord sentrum, flomutsatte områder i Gyland 
osv. 

• skifte ut gammelt rørnett i de mest utsatte gatene i sentrum med 
overvannsreservoar, overdimensjonerte rør- og pumpekapasitet  

• rense alle kloakkutslipp til fjordsystemet 
• legge blågrønne tak (gress, planter og trær) på kommunale bygg og 

gi kommunalt tilskudd til private blågrønne tak 
• stille strenge miljøkrav til oppdrettsnæringa 
• at kommunen alltid velger de mest miljøvennlige maskiner, utstyr 

og kjøretøy 
• styrke landbrukskontoret for å ivareta landbruket 
• påse at matjorda ikke bygges ned 



 

• støtte reinavlarbeidet for brunbiene 
• lage ordning for fjerning av private søppelfyllinger 
• innføre gratis søppeltømming med egen bil på Erikstemmen 
• innføre restriksjoner mot bruk av engangsplast 
• forby privat fyrverkeri  
• forby heliumballonger 
• gi kommunal støtte til private klimatiltak som solceller og solfangere  
• bygge sykkelveier og sykkelparkering med ladning i og omkring 

sentrum, på Sira, i Gyland og på Hidra 
• begrense kommunale jobbreiser til et minimum  
• sikre buss til alle togavganger på Sira  
• forbedre busstilbudet i Lister 
• bruke ny teknologi for bybuss også på kveldstid i sentrumsområdet, 

f.eks. førerløse elbusser. 
• kreve omkjøringsløsning for Flekkefjord sentrum 

 

Samfunn 
For de fleste er Flekkefjord et godt sted å bo. Likevel står Flekkefjord 
overfor store utfordringer: en aldrende befolkning, mangel på varierte 
arbeidsplasser, økende økonomiske forskjeller, sentralisering av offentlige 
virksomheter til kristiansand- og arendalområdet og et bysentrum som 
mister funksjoner og handel. 

Kommunen må derfor være pådriver for etablering av nye, bærekraftige 
arbeidsplasser i hele kommunen. Kommunen må selv desentralisere og 
kreve at fylkeskommunale og statlige virksomheter flyttes til Flekkefjord 
eller Lister. 

Flekkefjord sentrum må vitaliseres og det må utvikles nye aktiviteter og 
tilbud som gjør at sentrum blir et sted folk gjerne oppholder seg. 



 

SV vil:  

• at Flekkefjord er en åpen kommune der publikums behov står i 
sentrum og de ansatte har full ytringsfrihet 

• bygge en mindre og billigere flerbrukshall og oppgradere Uenshallen 
til dagens krav bl.a med behandlingsbasseng  

• kreve en grundig konsekvensutredning før en stor 
handelssenterutbygging på Sunde  

• utvide Tollbodbrygga og bygge opplevelsessenter for hele familien, 
med aktiviteter for barn, knytta til sjø, gjeste- og veteranbåthavn, 
osv.  

• bygge ny gang- og sykkelbru mellom Øvrebyen og Sundesiden  
• gjøre tiltak mot seksuell trakassering 
• at trafikkbetjentene også blir byverter 
• at vi tar imot og integrerer flere flyktninger og asylanter 
• innfører seniortiltak for å ivareta viktig kompetanse i kommunen 
• tilbyr fulle, faste stillinger 
• oppretter 30 lærlingplasser 
• at kommunen ved anbud krever at entreprenører og 

underentreprenører har tariffavtale og læringer 
• kreve omkjøringsløsning for Flekkefjord sentrum 
• beholde eierandeler i Agder Energi og sikre oss mot oppkjøp 
• gå inn for at IRS selv driver søppelinnsamlingen 
• arbeide aktivt for å bygge ny, moderne høyhastighetsbane på 

Sørlandet 
• sikre at Flekkefjord som trehusby bevares  
• oppgradere Grønnes med nye funksjoner og universell utforming 
• bygge gangpromenade fra bybrua til Tollbubrygga og videre til 

Eschebrygga 
• vitalisere Listerrådet   
• bygge fjordsti med universal utforming, fra sentrum til 

Snerthammerveien  
• tilby offentlige seremonirom, uten faste religiøse symboler 
• at kommunen tar ansvar for gravsteder og gravkapeller  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oppvekst 
SV har sterkt fokus på at alle barn og unge, uavhengig av kjønn, etnisitet, 
livssyn og foreldrenes økonomi, kan få en god en god oppvekst i 
Flekkefjord.  

Gode, kommunale barnehager, SFO, skoler, helsetjenester og et mangfold 
av lag og foreninger for barn og ungdom legger rammene for en god 
oppvekst i Flekkefjord. 

SV vil også gi barn og unge større mulighet til å påvirke politiske 
beslutninger som gjelder dem selv.  

 



 

SV vil:  

• ha en skole der lekser gjøres på skolen, under veiledning 
• gjøre skolen mobilfri  
• tilby alle grunnskoleelever ett gratis, næringsrikt og sundt måltid 

hver skoledag 
• gi barnetrygd til barn i fattige familier (som mottar sosialhjelp) 
• etablere spillehall/underholdningssenter for ungdom med biljard, 

shuffle-board, bowling osv.  
• at kommunen selv eier og driver barnehagene og ikke slipper til 

store kommersielle eiere 
• at kommunen har full barnehagedekning 
• at SFO er gratis for alle førsteklassingene 
• at barnehagene i Flekkefjord skal ha minst en ansatt pr. seks barn 
• arbeide mot etablering av privatskoler 
• holde skolegudstjenester utenom skoletida 
• la ungdomsrådet uttale seg i saker som gjelder ungdom, og gi det 

tale- og forslagsrett i bystyret 
• innføre kulturkort for barn og ungdom  
• la lokale arrangører som lager forestillinger med eller for barn og 

ungdom leie Spira gratis 
• innføre «hjem for en femtilapp» for ungdom  
• lage lørdagstilbud i Spira ungdomsklubb 

 
 

 

 

 

 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Kultur 
 

Flekkefjord er en multikulturell kommune. Flekkefjord trenger også 
nye innbyggere. Tilflyttere bidrar til vitalisering og vekst og gi oss nye, 
verdifulle impulser.  

SV står for åpenhet, dialog og toleranse. Kulturtilbud som alle kan 
delta i, er nøkkelen til god integrering og små forskjeller. 

  



 

SV vil: 

• legge til rette for at det flerkulturelle Flekkefjord kommer til uttrykk 
• utvikle området omkring museet, byggeskikksenteret, musikkens 

hus og det gamle rådhuset til et spennenende kulturkvartal 
• legge til rette for en rik kultur i hele kommunen 
• prioritere masseidrett framfor eliteidrett  
• at kulturskolen tilbyr sang- og korundervisning 
• bygge og holde ved like nærmiljøanlegg i hele kommunen 
• tilrettelegge for tilgang for alle i utvalgte naturområder 
• bruke kulturminneplanen aktivt for å registrere og bevare natur- og 

kulturmiljøer 
• opprette et småbyfond, for bevaring av trehusbyen Flekkefjord 
• la Byggeskikksenteret bli en del av byggsaksbehandingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

  



 

SVs valgliste til kommunevalget 2019 i Flekkefjord: 

   1. Steinar    Dyrli     1953  
   2. Hanne     Birkeland     1980 
   3. Raguvarman   Uthayamoorthy   1995 
   4. Sigrid                             Nordstoga     1951 
   5. Arild Nils    Johannessen   1954 
   6. Brit Emma    Dyrli     1955 
   7. Joel                    Toledo Garcia   1973 
   8. Tone Irene   Moen     1952 
   9. Birgit     Gautschi    1973 
  10. Nils Jakob   Drivdal    1954 
  11. Haakon    Smedsvig Hanssen   1946 
  12. Venke     Aslaksen    1977 
  13. Mari    Gautschi Dyrli   1982 
  14.Tore Eivind   Staabye    1953 
  15. Gunn    Opsahl Weeden   1945 
  16. Sylfest     Abelnes    1947 
  17. Marit Elisabeth  Tomstad    1948 
  18. Thor Kristian   Rasmussen    1954 
  19. Wenche Lillian  Johansen    1941 
  20. Britt Helene   Birkeland    1961 
  21. Trond                           Pedersen    1975 
  22. Astrid     Hauan    1955 
  23. Elisabeth   Gausdal Grytten   1957 

 
 

 


