
VALGPROGRAM STJØRDAL SV - 1 
 

For de m  ange 

KOMMUNEVALGPROGRAM 
SOSIALISTISK VENSTREPARTI I STJØRDAL 

PROGRAM 2019-2023 
 

For de mange – ikke for de få 
SV vil ha en politikk som bygger på små forskjeller og sterke fellesskap. Helse og skole til 

folk flest må settes foran skattekutt til dem som har mest. Velferd og naturressurser skal tjene 

oss alle, ikke gi fortjeneste til noen få. 

 

Vi skal sikre rene vassdrag, fjorder og hav. Plast skal ikke ende i naturen og havet. Vi må føre 

en politikk som kutter utslipp, som bremser de farlige klimaendringene og tar vare på livet i 

havet. Ren luft, rent vann og grønne arbeidsplasser for de mange, foran kortsiktig profitt for 

de få. Det er tid for små forskjeller og sterke fellesskap. Tid for ren natur og en grønnere 

framtid. Det er tid for forandring. Det er tid for en politikk for de mange, ikke for de få. 

 

Sterke fellesskap gir mennesker muligheter uavhengig av bakgrunn. Små forskjeller gir økt 

tillit og større forståelse mellom folk. Oppgaver som omsorg, helse og utdanning løses best i 

fellesskap, og skal ikke være varer på et marked. Vi får bedre offentlige tjenester når vi lytter 

til de ansatte, sikrer høy nok grunnbemanning, kompetanse og sørger for faste og hele 

stillinger. Kampen for felles velferd og små forskjeller tas i hvert lokalsamfunn. Da må det 

handle om mennesker – ikke markeder. 

 

Naturen gir mat, arbeidsplasser og gode opplevelser i uoverskuelig framtid om vi sikrer 

bærekraftig forvaltning og felles eie. Det vi har i fellesskap, må vi ta vare på i fellesskap. 

Derfor kan vi ikke bygge ned matjord, den skal vi bruke til langsiktig matproduksjon. 

 

Klimaproblemet må løses lokalt. SV vil stille strenge miljøkrav ved offentlige innkjøp, bidra 

til å utvikle grønt næringsliv og omstille lokalsamfunnet. Det må bli lettere å ta miljøvennlige 

valg, men de store miljøutfordringene kan ikke løses individuelt. De største utfordringene i 

vår tid må løses i fellesskap. Sammen kan vi skape ei framtid som tar vare på natur og 

samfunn. Fellesskap – ikke forurensning. 

 

Med høyreregjeringen har det blitt mindre penger til velferd og tjenester. Det er nok penger i 

samfunnet, spørsmålet er om vi skal bruke dem på det viktigste eller på de som har mer enn 

nok. Hvem som har makta i lokalsamfunnet virker direkte inn på velferden vår, arbeidslivet, 

skolen, miljøet, hverdagen. SV fremmer motsvaret til regjeringens politikk. På Stjørdal skal vi 

vise en annen vei og skape et godt samfunn for de mange – ikke bare for de få. 
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Fellesskap framfor profitt for de få 
Det er i fellesskapets interesse at helse, omsorg, renhold og renovasjon utføres faglig og 

forsvarlig. Privatisering gjør at vi mister kontroll og oversikt over avgjørende 

samfunnsområder. Det er udemokratisk. Kommersielle barnehager og omsorgstilbud tar 

penger fra fellesskapet og ut i private formuer eller skatteparadis. Det kan være vanskelig for 

lokalpolitikere å følge pengestrømmene fordi profitt ofte tas ut gjennom internfakturering og 

utspekulerte selskapsmodeller. Da blir det mindre igjen til de velferden er til for. Derfor må 

tjenester utføres av det offentlige eller ideelle aktører, ikke kommersielle. Velferden skal tjene 

mennesker, ikke markeder.  

 

Stjørdal SV vil: 

- Bevare Husbymarka barnehage med egen styrer, det skal ikke legges ned kommunale 

barnehageplasser til fordel for private. 

- Prioritere utbygging av kommunale barnehager.  

- At kommunen kjøper private barnehager som er til salgs, og arbeide for at private 

barnehager tilbakeføres til det offentlige. 

- Si nei til privatisering og konkurranseutsetting av velferd og tjenester. Ved særskilte behov 

kan andre lokalt eide tilbud være et supplement for å sikre velferd og bosetting i hele 

kommunen.  

- Si ja til å ta tilbake oppgaver og tjenester i offentlig regi. 

- Sikre velferd uten profitt gjennom offentlig tilbud og ideelle aktører – ikke kommersielle. 

- Utfordre Hjelmeng-utvalgets forsøk på innskrenking og privatisering av offentlige tjenester. 

 

Arbeid og velferd for de mange 
Nyskaping og kvalitetsløft innen velferd og tjenester skjer best gjennom satsing på og 

samarbeid med kommunens viktigste ressurs, de ansatte. Stoppeklokkeomsorg, 

rapporteringstvang og skjemavelde bidrar ikke til bedre møter mennesker imellom. SV vil 

erstatte unødig kontroll og rapportering, og utstrakt bruk av mål- og resultatstyring, med 

tillitsbasert styring. Gode tjenester sikres av trygge ansatte som vises faglig frihet og tillit, og 

som har tid til den enkelte.  

 

SV jobber for et trygt og godt arbeidsliv – og for en arbeidsdag for en morgendag. I dag 

avslutter mange arbeidslivet som uføre og ikke som alderspensjonister. 

 

Arbeidslivskriminalitet, sosial dumping, uønsket deltid, midlertidige ansettelser og bruk av 

bemanningsselskap er noen av de største truslene mot et trygt og organisert arbeidsliv. Hele 

stillinger er viktig for likestilling og den enkeltes frihet. Deltidsproblematikken må også ses i 

sammenheng med fattigdom. Små stillingsbrøker gir ikke grunnlag for boliglån eller 

økonomisk uavhengighet. Behovet for hjelp, omsorg og trygghet ivaretas best av ansatte med 

hele og faste stillinger. Det sikrer kvalitet i tjenestene, forutsigbarhet for brukere og trygghet 

for ansatte. 

 

SV arbeider for redusert arbeidstid med mål om 6 timers normalarbeidsdag. Rettferdig 

fordeling av arbeid og fritid har alltid vært viktig for arbeiderbevegelsen. Høyresida 

framstiller det som en naturlov at folk må jobbe mer og lenger for å unngå velferdskutt – 

samtidig som robotisering gjør at mange jobber vil bli borte. SV ser på dette som et spørsmål 

om fordeling. Arbeidstidsreduksjon er nødvendig både for å dele på arbeidet slik at alle får en 

jobb, men også for at mer fritid og overskudd skal komme flere til gode. SV ønsker lokale 

erfaringer med redusert arbeidstid. 
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Stjørdal SV vil: 

- Jobbe for en heltidskultur i kommunen, blant annet gjennom oppfølging av prosjektet «Fra 

ufrivillig deltid til heltid». Antallet ansatte i Stjørdal kommune som arbeider deltid må 

kartlegges på nytt.  

- Arbeide for at minst 80 prosent av ansatte i kommunen skal jobbe fulltid.  

- Gjøre fast ansettelse til en rettighet.  

- Si nei til bruk av ringevakter, ja til kommunalt ansatte vikarer.  

- Sikre at alle ansatte, også innleide og vikarer, skal være omfattet av verneombudsordning. 

- Bruke Arbeidsmiljøloven fra før høyreregjeringas forverringer fra 2015. 

- Stille og håndheve skjerpede krav til arbeidsforhold og tariffavtale ved offentlige innkjøp og 

anbud, med nulltoleranse overfor sosial dumping. 

- Innføre flere kommunale lærlingeplasser og lokal læreplassgaranti.   

- Sikre muligheter for grunn-, etter- og videreutdanning på hjemplassen gjennom å støtte 

videreutvikling av Nord universitet eller andre studietilbud. 

- Styrke innsatsen med å få innvandrere og flyktninger i arbeid ved for eksempel å øke 

antallet praksisplasser i kommunen.  

- Jobbe for tilstrekkelig kapasitet og finansiering av kommunale arbeids-, fritids- og 

aktivitetstilbud for mennesker med funksjonshemminger 

- Arbeide for en tillitsreform i kommunen sammen med fagorganisasjonene. 

- Gjennomføre et prøveprosjekt med arbeidstidsreduksjon i kommunen (6 timers arbeidsdag). 

 

Mennesker og miljø 
Klimakrisa er en av de største utfordringene i vår tid. Det stiller store krav til hvordan vi 

planlegger lokalsamfunnet, og hvordan vi kan trygge bolig, matproduksjon, 

samfunnssikkerhet og beredskap når flom, tørke og ekstremvær blir en større del av 

hverdagen. 

 

Alle utslipp er lokale. Ved siden av klimautslippene, risikerer Stjørdal å få dårlig byluft og 

økte støyplager. Stjørdal kommune må lage forpliktende planer for å redusere sine utslipp og 

legge fram årlige regnskap for utslippsreduksjon. Transport, boligplanlegging og investeringer 

må ta høyde for at samfunnet skal bygges etter prinsippet om at bare nullutslipp er godt nok. 

Det er også viktig at man lokalt er pådriver for å redusere utslipp som kommunen ikke er 

direkte ansvarlig for eller kan bestemme over selv. 

 

Grønne samfunn er gode samfunn. Der lufta er god å puste inn, det er lett å reise kollektivt og 

naturen er tilgjengelig både for matproduksjon, aktivitet og arbeid. Ved å ta vare på natur og 

miljø, tar vi vare på hverandre.  

 

Arbeid til alle er et grunnleggende mål for SV. En aktiv næringspolitikk skal bidra til full 

sysselsetting og verdiskaping innenfor naturens rammer. Dette innebærer innsats for utvikling 

og bruk av ny kunnskap og teknologi, for å skape et framtidsrettet og bærekraftig næringsliv. 

 

Stjørdal SV vil: 

 

Næring 

- Legge til rette for at det i større grad blir etablert virksomheter også i bygdesentraene.  

- Legge bedre til rette for kulturbaserte næringer.  

- Tilby rimelige kontorer for nye teknologibedrifter. 

- At lokalt produserte varer og lokale tjenester i større grad benyttes av kommunen. 
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- Utvikle Stjørdal havn som en havn for lokalt næringsliv. Flytting av havna til Langstein er et 

godt tiltak så fremt det ikke kommer fram negative virkninger for miljø eller næring. 

- Videreutvikle kommunens mange ressurser innen jord- og skogbruk ved å satse på lokal 

produksjon, foredling og omsetning av økologiske varer. 

- Verne om matjorda, jordvernet må håndheves godt og strengt. 

- Støtte opp under Bondens marked. 

- Stille krav om god dyrevelferd.  

- Legge til rette for naturbasert reiseliv og økoturisme i samarbeid med primærnæringer. 

- Innføre ambisiøse miljøkrav ved offentlige innkjøp, med vekt på klimafotavtrykk, redusert 

plastforurensning og kortreist produksjon. 

 

Transport og kommunikasjon 

- Fortsette det gode arbeidet med bestillingstransport, ved å få kommunen til å bevisstgjøre 

innbyggerne på at tilbudet finnes, og gjøre informasjonen lettere tilgjengelig. 

- Utvide rutetilbudet til Pendelen både med flere ruter og hyppigere avganger, med buss-

størrelser som er tilpasset behovet, herunder opprette bussruter med høy frekvens også fra og 

til Skatval og Lånke. 

- Arbeide for billigere kollektivreiser, også mellom Stjørdal og Trondheim.  

- Lage prøveprosjekt med gratis kollektivtransport for barn og unge i kommunen. 

- Bedre tilrettelegging for pendling med buss og tog til/fra Stjørdal, særlig med utbygging av 

stasjonsområdet i sentrum med undergang som gir enkel tilgang til begge sider av togtraseen. 

-  Prioritere næringsutvikling og boligbygging i gang- og sykkelavstand til 

kollektivknutepunktet Stjørdal stasjon, der området Grustaket kan utvikles med høy tetthet 

kombinert med pendlerparkering.  

- Sikre muligheten til å bruke kollektivtransport inn og ut av kommunen for innbyggere som 

bor utenfor sentrum. Fram til det blir bedre kollektivdekning fra og til Skatval, Hegra og 

Lånke, må det derfor være bedre tilgang og bevisstgjøring om pendlerparkering i og rundt 

sentrum. 

- Jobbe for at det blir økt frekvens og tilgjengelighet på bussavganger fra og til 

parkeringsplasser for pendlere utenfor sentrum, for eksempel fra og til Fjellhallen 

- Påskynde elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen, med styrket rutetilbud. 

- Framskynde utfasing av fossile bensin- og dieselbiler i kommunens egen kjøretøypark. 

- Sikre etablering av ladestasjoner for elbil på offentlige parkeringsplasser 

- Gjøre ”Sykkelbyen Stjørdal” til en realitet, hvor sykkelveier er tilrettelagt sammenhengende 

mellom bygdesentrene og sentrum. Bygge sykkelveier til skoler og oppvekstsentre.  

- Stimulere til mer bruk av sykkel og elsykkel. 

- Arbeide for å opprette et bysykkelprosjekt i Stjørdal sentrum, uten å tillate reklameboards i 

bybildet. 

- Arbeide for å opprette sykkelgård, hvor unge syklister kan lære seg å sykle, og lære seg 

trafikkbildet igjennom lek og aktivitet. 

- Ruste opp "Route 26" som sykkelstrekning for mosjonister. 

- Arbeide for en sentrumsplan som faktisk setter gående og syklende først, med god 

tilrettelegging for kollektivtransport.  

- Bygge ut fiber for bredbånd i hele kommunen. 

 

Naturvern og friluftsliv 

- Fortsette å kjempe for bevaring av Langøra og vannområdene rundt, med tilrettelegging for 

et skånsomt friluftsliv. 
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- Arbeide for at kommune og andre aktører tar sitt lovpålagte ansvar for å utbedre skader på 

sjøørretbekker, slik at Stjørdals befolkning igjen kan oppleve vassdrag med rike 

sjøørretstammer.    

- Drive en aktiv bevaring av grønne områder og friområder i Stjørdal sentrum. 

- Ta vare på leveområdene for Storsalamanderen, Stjørdals nasjonale ansvarsart. 

- Si nei til en motorpark Hell Arena på Frigården som bygger ned myrområder og rammer 

Storsalamanderen. 

- Arbeide for å sikre vilkårene for humler og insekter i kommunen, blant annet gjennom en 

tilpasset kantslått. 

- Statlig eid utmark i kommunen må forbli i offentlig eie, slik at kommunens innbyggere 

sikres god tilgang til jakt, fiske og annet friluftsliv. 

- Sikre allemannsretten og fjerne alle forsøk på å hindre alminnelig ferdsel. Utmark skal 

kunne benyttes til rekreasjon og bær- og soppsanking 

- At fjellstyrene fortsatt skal fremme bærekraftige nærings- og friluftsaktiviteter på 

allmenningen. 

- Holde fast ved en restriktiv politikk for motorisert ferdsel i utmark. Sikre at det ikke skjer 

motorisert ferdsel i eller ved fredede områder i kystsonen.  

- Forhindre inngrep i fjord og vassdrag som vil true laks og andre fiskestammer. 

- Arbeide for etablering av et fugletårn (utsiktpunkt) i Halsøen.  

- Sikre Halsøen-området mot nye inngrep som rammer fugleliv og andre naturverdier. 

- Arbeide for at kyststien mellom Molovika og Vikanlandet ikke får negativ innvirkning på 

natur og fugleliv, det må være tilstrekkelig avstand til fuglefredningsområdet. 

- Ruste opp de offentlige badestrendene, som Storvika og Hellstranda. 

- Sikre gode fritids- og rekreasjonsområder, ikke minst i nærheten av boligstrøk og skoler. 

 

Klima og forurensning 

- Redusere Stjørdals klimautslipp. Kommunale bygg må gå foran ved å spare energi (ENØK) 

og fortsette overgangen til fornybar energi. 

- Installere solcellepaneler på kommunale bygg. 

- Legge til rette, både finansielt og kunnskapsmessig, for at flere bedrifter og privatpersoner 

tar i bruk fjernvarme og solenergi. 

- Videreføre et lokalt klimaregnskap for kommunen med konkrete mål for utslippskutt, samt 

hvilke virkemidler man vil bruke for å kutte. 

- Fortette i sentrum for å redusere klimautslipp og spare matjord. Fortettingen må skje etter en 

helhetlig plan og være forutsigbar for innbyggerne. Generell byggehøyde i sentrum skal være 

inntil fem etasjer. Det åpnes for et fåtall høyere bygg som er begrunnet med særskilte behov, 

og som gir byen et utseendemessig løft uten at det går på bekostning av nabobygg eller 

offentlige gater og torg. 

- Arbeide for en sentrumsplan som på alle måter legge til rette for mer bruk av sykkel og buss, 

i stedet for bil, for reiser til og fra sentrum. 

- Arbeide for forlengelse av gågata vestover til rådhuset. 

- Sørge for at det er gode avfallsplaner i offentlige havner og godkjente vedlikeholdsplasser 

for båter, der avrenning, kjemikalier og plast samles opp og renses. 

- Sørge for at kommunen kontrollerer byggeplasser og andre steder der risikoen for 

plastforurensing er stor. 

- Samarbeide med næringsliv om gode rutiner for innsamling av plast. 

- Følge opp utfasing av gummigranulat som eksempelvis brukes på kunstgressbaner. 

- Følge opp utfasing av engangsplast i kommunale virksomheter. 

- Sikre at Stjørdal kommune renser vekk mikroplast i avløpsvann. 
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- Sikre at alle oljefyringsanlegg i kommunen fases ut og at gamle oljetanker graves opp på en 

trygg måte i tide til oljefyringsforbudet inntrer i 2020. 

- Gjennomføre nødvendig klimatilpasning. Sørge for at steder skal kunne takle store 

nedbørsmengder uten omfattende materielle skader eller forurensing. Avløpssystemet må 

tilpasses, og vassdrag og bekker gjenåpnes for å naturlig lede vann og sikre miljøet langs 

vassdragene, og nye vannspeil etableres. Dette for å forberede Norge på mer styrtregn og flom 

som klimaendringene vil føre med seg. 

- At Stjørdal blir en palmeoljefri kommune. I avtaler og anbud skal kommunen kreve at det 

ikke brukes palmeolje.    

- At Stjørdal kommune sier nei til atomvåpen og tilslutter seg det internasjonale arbeidet for 

forbud mot atomvåpen. 

 

 

Likestilling i lokalsamfunnet 
Kampen for full kvinnefrigjøring og likestilling er en kamp for frihet og rettferdighet. SVs 

mål er et samfunn der kjønn ikke skal begrense folks frihet og muligheter. Kvinner under-

trykkes politisk, sosialt og økonomisk – SV er et feministisk parti og vil gjøre noe med det. 

 

Kvinner tjener i snitt 85 prosent av det menn gjør og jobber oftere deltid. Dette er en situasjon 

som må og kan endres gjennom oppgjør med trange kjønnsroller. Økonomisk selvstendighet 

er nøkkelen til kvinnefrigjøring. Derfor er kampen for likelønn og heltidsarbeid to av 

bærebjelkene i SVs feministiske arbeid. 

 

Vold og overgrep er blant de mest ekstreme utslag av det skeive maktforholdet mellom 

kjønnene. Menns vold mot kvinner utgjør en risiko mot liv, helse og trygghet. Det gir også 

utslag på sykefraværet til kvinner. Vi må sikre beredskap gjennom døgnåpne krisesentre og 

kommunale handlingsplaner mot vold og overgrep i nære relasjoner for å sikre trygghet for 

alle innbyggere. 

 

Jenters sikkerhet og rett til å bestemme over egen kropp er avgjørende for deres frihet til å 

delta i samfunnet på lik linje med menn. Grensesetting og respekt for andres grenser må inn i 

seksualundervisningen. Jenter må lære at de er verdt å forsvare, og hvordan, gjennom 

selvforsvarskurs. Vi må styrke skolehelsetjenesten og seksualundervisningen i skolen, og 

fokusere på grensesetting. Kommunen må ha tydelige handlingsplaner mot seksuell 

trakassering i skolen.  

 

Stjørdal SV vil: 

- Sikre et godt krisesentertilbud. 

- Følge opp kommunens handlingsplaner mot vold og overgrep i nære relasjoner 

- Styrke seksualundervisningen i skolen. 

- Styrke skolehelsetjenesten. 

- Sørge for økt kompetanse på kjønnsuttrykk og seksuell orientering blant ansatte i barnehage 

og skole. 

- Jobbe for at det offentlige rom skal være reklamefritt, og dermed fritt for reklamens 

kroppspress. 

- Arbeide for reell likelønn og heltidskultur i kommunen. Stjørdal må videreføre prosjektet 

med å tilby heltidsstillinger i omsorgssektoren til de som ønsker. 
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Kultur, idrett og ungdom 
SV er et kulturparti – og SV er et ungdomsparti. Det er viktig å sikre tilgang til kulturelle 

aktiviteter for alle, uavhengig av økonomi eller sosial bakgrunn. Alle skal også ha muligheter 

til å delta i idrett. SV vil særlig styrke barne- og ungdomsidretten, dvs. "breddeidretten". 

 

Stjørdal SV vil: 

- Øke bemanningen på Carbon. 

- Legge til rette for at ungdom har mulighet til å leie lokaler til ungdomsstyrte prosjekter 

innen musikk, dans og teater for alle ungdommer i kommunen, også de med 

funksjonsnedsettelser. 

- At Stjørdal kommune tar en mer aktiv rolle for å tilrettelegge for frivillig arbeid, og gjennom 

en frivillighetsplan stimulere til mer samarbeid.  

- Styrke samarbeid og samspill mellom kulturetaten, frivillig kulturliv og ulike 

interesseorganisasjoner lokalt, som for eksempel organisasjoner for flyktninger og 

innvandrere, NFU, FFO og brukergrupper for funksjonshemmede. 

- Støtte kulturarrangement som Blues in Hell og Steinvikholm Musikkteater/Opera Trøndelag, 

som er sentrale arenaer hvor vi kan samle og videreutvikle kulturkreftene i kommunen. 

- Ta vare på det historiske særpreget knyttet til arkitektur og grønne områder i 

byutviklingssaker. 

- Ha gratis halleie for barn og unge opptil 18 år. 

- Holde idrettshaller åpne for aktivitet større deler av sommeren. 

- Prioritere et nytt svømmeanlegg i Stjørdal, der det også vurderes en delt løsning med mindre 

nærmiljøanlegg i Lånke og Skatval i tillegg til ny svømmehall i sentrum. 

- Arbeide for bygging av en basishall for idrettsaktiviteter i sentrum. 

- Videreutvikle kulturhuset Kimen som en levende kulturarena for alle kommunens 

innbyggere.  

- Etablere et tilbud for døgnåpent utlån av bøker på biblioteket. 

- Støtte økt driftstilskudd til kor og korps for innkjøp av nødvendig utstyr. 

- Arbeide for at øvingslokaler til kor og korps innfrir kravene til norsk standard fra 2015. 

- Utvikle og støtte flere fritidstilbud for barn og unge, særlig utenfor sentrumskjernen. 

- Innføre kulturkort for ungdom. 

 

Fellesskap, oppvekst og forskjeller 
I dag vokser over 100 000 unger i Norge opp i fattige familier og antallet er økende. Derfor er 

det spesielt viktig at kommunen fører en politikk for inkludering og omfordeling. Fast inntekt 

og stabilt arbeid er viktig for å bekjempe fattigdom, derfor må særlig unge som står utenfor 

arbeid og aktivitet følges tett opp. De siste årene har flere mennesker sett seg nødt til å søke 

NAV om stønad til livsopphold, mange av dem er foreldre og mange søker om supplerende 

stønad fordi annen inntekt ikke strekker til. Dersom kommunen regner barnetrygden som en 

del av foreldrenes inntekt i beregningen av sosialhjelp, får de som har lite fra før enda mindre. 

SV vil at barnetrygd holdes utenfor når sosialhjelp skal beregnes. 

 

Mange familier har store utgifter til barnehage og skolefritidsordning. Stjørdal SV vil holde 

prisene på foreldrebetaling nede. Om du kommer på skolen uten å ha spist frokost eller uten 

matpakke er det vanskelig å holde konsentrasjonen ut dagen. SV skal prioritere gratis 

skolemåltid. 
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Mange unger som har foreldre med dårlig råd deltar ikke på fritidsaktiviteter. Aktivitetskort, 

lån av fritidsutstyr på bibliotek eller frivillighetssentral og samarbeid med idrettslag, 

frivillighet og foreninger kan sikre at flere får ta del i aktiviteter. 

 

Stjørdal SVs mål er at kvinner og menn, nordmenn og nye medborgere uavhengig av 

funksjonsnivå skal ha rett og mulighet til å leve som likestilte og likeverdige innbyggere i 

Stjørdal. 

 

Stjørdal SV vil: 

 

Omsorg og inkludering 

- Opprettholde og sikre et godt forebyggende barne- og ungdomsarbeid gjennom å styrke 

Familieteam, Ungdomskontakt, Ungdommens hus og Helsestasjon for ungdom. 

- At barn og unge som har behov for fysioterapi skal sikres gode tjenester ved en styrking av 

fysioterapitjenesten. 

- Styrke tilbudet på psykiatritjenester i kommunen. 

- Arbeide for en omsorg med økt bemanning uten stoppeklokker. Styrke grunnbemanningen i 

omsorgstjenestene ved å utvide hjemmetjenesten og bygge ut døgntjenesten i 

hjemmesykepleien. 

- Sikre gjennomføring av tiltakene i ruspolitisk og boligsosial handlingsplan. 

- Sikre at Stjørdal kommune skal bygge med tanke på alle og garantere at offentlig 

kommunikasjon, offentlige bygg og infrastruktur er tilrettelagt for alle, uansett funksjonsgrad. 

- At mennesker med funksjonshemminger skal ha et tilbud som er likeverdig med det som 

funksjonsfriske forventer. 

- Ha helhetlig og tilrettelagt integrering av flyktninger. 

- At Stjørdal kommune i større grad inkluderer minoritetsspråklige i arbeidslivet. 

- Vise internasjonal solidaritet ved å forsvare menneskerettighetene. Stjørdal kommune skal 

ikke kjøpe varer eller tjenester produsert av selskaper som driver produksjon i israelske 

bosettinger, tilknyttede industrisoner eller som på annen måte bidrar til folkeretts- og 

menneskerettighetsbrudd i de okkuperte palestinske områdene. 

 

Oppvekst og familie 

- Styrke barnevernet betydelig, slik at langt flere barn får hjelp tidlig. Innføre 

bemanningsnorm på 15 saker per saksbehandler.  

- Sikre at Familieteamet og Ungdomskontakten har økonomiske rammer til å fortsette sin 

gode jobb. 

- Sikre et godt og tilgjengelig psykologtilbud for kommunens barn og unge. 

- Styrke helsestasjonen og skolehelsetjenesten. 

- Systematisk oppfølging av handlingsplan mot vold i nære relasjoner i Stjørdal kommune. 

- Sørge for at kommunen har et reelt tilbud for avlastning for småbarnsfamilier som opplever 

kortvarige kriser og som trenger hjelp til dagligdagse behov. For eksempel gjennom en 

familievikarordning. 

- Støtte opp om gratis utlån av fritidsutstyr (i samarbeid med Frivilligsentralen). 

- Styrke Nav og tjenester og tilbud rettet mot unge for å sikre arbeid og aktivitet. 

- Sørge for at barnetrygd ikke regnes som foreldres inntekt når sosialhjelp beregnes. 

 

Skole 

- Innføre skolematordning. 

- Redusere SFO-satsene med sikte på at tilbudet blir gratis. 

- Gjeninnføre Grunnskoleteamet. 
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- Øke lærertettheten og redusere hjemmelekser. 

- Sikre at lærernormen oppfylles på alle skoler. Det er ønskelig med bedre bemanning enn 

minstenormen.   

- Styrke skolehelsetjenesten. 

- Sikre et trygt arbeidsmiljø for lærere og et trygt og godt opplæringsmiljø for elevene ved alle 

skoler. 

- Redusere kulturskole-satsene med sikte på at tilbudet blir gratis. 

- Gjøre kulturskolen til en integrert del av skolefritidsordningen. 

- Innføre aktivitetskort for barn og unge som gir gratis aktiviteter. 

- Etablere et godt og rimelig aktivitetstilbud i sommerferieperioden for barn mellom 6 og 12 

år. 

- Sørge for tilgjengelige og oppdaterte skolebibliotek, og ordning med fjernlån fra Stjørdal 

bibliotek. 

- Sikre at barn og unge med behov for pedagogisk psykologisk tjeneste får igangsatt utredning 

innen 1 måned og at tiltak settes i gang fortløpende.  

- Alle barneskoler og ungdomsskoler skal ha en miljøterapeut ansatt for å jobbe med det 

psykososiale miljøet i skolene 

- Sørge for at elevene i stjørdalsskolen får sin lovfestede rett til spesialundervisning. 

- Styrke vedlikeholdet av skolebygninger, og bedre skolens læremidler. 

- Sikre at lærere under etter/-videreutdanning har like rammebetingelser, uansett hvilken skole 

de jobber på. 

- Opprettholde grendeskolene og oppvekstsentrene som fremdeles eksisterer i kommunen. 

- Sikre et godt inneklima i alle kommunens skoler. 

 

Barnehager 

- Sikre lav egenbetaling for barnehageplass. 

- Jobbe for at kommunens barn får barnehageplass i sitt nærmiljø. 

- Gjeninnføre åpne barnehager i ferier. 

- Sørge for at kommunens barnehager minst er åpne fra 6:45-16:45. 

- Utrede behovet turnusarbeidende foreldre har for barnehagetilbud. 

- Gjeninnføre kommunalt støttet svømmeopplæring i barnehagene. 

- Sørge for at barnehagebarna har gode uteområder. 

- Styrke de kommunale barnehagene og sikre en styrer i hver barnehage. 

- Følge opp og utvikle pedagognormen for barnehage. Minst 50 prosent av de ansatte skal 

være barnehagelærere.  

- Bemanningsnormen i barnehagene skal være reell, det vil si at normen skal gjelde hele 

dagen hvor ansatte er i direkte kontakt med barna. 

- Sikre et godt inneklima i alle kommunens barnehager. 

 

Boliger for alle 
Alle mennesker skal ha et sted å bo. Folk skal ha tak over hodet uten gjeld opp til taket. 

Husbanken, kommuner og boligbyggelag må bidra til å skape et boligmarked som fungerer 

for alle. Flere boliger må etableres utenfor dagens kommersielle boligmarked. Sosiale 

boligprosjekter demper prisene i resten av markedet fordi folk får et alternativ. Stjørdal SV vil 

at kommunen selv bygger ut flere boliger, og kommunen kan også stille med rimelige tomter 

for boligbyggelag og ideelle stiftelser. 

 

Stjørdal SV vil: 

- Sikre boligtomter og kommunal boligbygging. 

- Legge til rette for rimeligere boliger for førstegangsetablerere. 
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- Arbeide for rausere praksis i tildeling av startlån som gjør det enklere for grupper som 

ungdommer og innvandrere å komme seg inn på boligmarkedet. 

- Sørge for at kommunen får på plass en modell for leie – til eie. 

- Styrke utbygging av lavkostboliger for førstegangsetablerere. 

- At Stjørdal skal føre en sosial boligpolitikk med tilstrekkelig kapasitet for de som har behov 

for kommunal bolig både på kort og lang sikt. 

 

Deltakende demokrati 
For sosialister er det alltid et mål å utvide demokratiet. SV vil ikke bare endre politikkens 

innhold, men også formen. Rommene for politikk og samfunnsutvikling må åpnes opp. 

Terskelen for at vanlige folk skal være med å forme lokalsamfunnet må bli lavere. For å endre 

maktforhold må samfunnet forandres nedenfra. Flere må få mulighet til å påvirke hvordan 

ressursene lokalt skal fordeles gjennom deltakende budsjettering. SV ønsker et åpent 

demokrati med folkemøter og rom for innbyggerinitiativ, der råd og organisasjoner høres. 

Regjeringens kommune- og regionreform er en sentraliseringsreform. SV tar kampen for at 

makten i kommunen skal være nærmest mulig folk. 

 

Stjørdal SV vil: 

- Gi innbyggerne større mulighet til å delta i politiske prosesser gjennom åpne prosesser i 

utforming av framtidas kommune, og gi rom for reelle innspill i planprosessene fra 

enkeltpersoner og lokale foreninger og lag. 

- Si nei til privatisering og konkurranseutsetting av offentlige tjenester.  

- At stemmeavgivning ved valg også kan skje ved videregående skole. 

- Opprettholde antallet valglokaler i kommunen. 

- Støtte de ansattes og tillitsvalgtes rett til å uttale seg i offentlighet. 

- Støtte retten til anonym varsling av kritikkverdige forhold i kommunen. 

- Sikre system der varslinger og avviksmeldinger blir fulgt opp. 

 


