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Hitra SV valgprogram 2019

Klima og miljø
Klimakrisa er en av de største utfordringene i vår tid.

For at vi skal sikre en best mulig framtid trenger vi et 
grønt skifte. 

Det betyr at Hitra kommune må bli en pluss-kommune, 
og jobbe aktivt for å fase ut vårt lokalsamfunns avhen-
gighet av skadelige klimagasser.

Hitra SV vil:
• opprette stillingen kommunal miljøforvalter. 
• påse at alle nye kommunale bygg er pluss-hus.
• øke satsing på grønn teknologi gjennom å arbei-

de for å få utviklingsprosjekter i øyregionen.
• legge til rette for at fiske, havbruk og fiskeindus-

tri utvikles videre i en miljøvennlig retning som 
er erfarings – og forskningsbasert.

• arbeide opp mot sentrale myndigheter for re-
dusere Co2-utslipp, gjennom å gjøre buss, båt og 
ferje utslippsfrie.

• følge opp utfasing av gummigranulat som ek-
sempelvis brukes på kunstgressbaner.

• fortsette arbeidet med strandryddeaksjon.
• ha Hitra som en insektsvennlig kommune.

Solidaritet
Solidaritet ligger i kjernen av SVs politikk. Klimakrisen vil 
føre til store endringer i samfunnet vårt, både internas-
jonalt og på Hitra. Derfor må vi gjøre vårt for å hjelpe til.

Hitra SV vil:
• at Hitra skal erklære klimakrise.
• jobbe for at Hitra skal få en vennskapsby.
• øke ressursene til det frivillige arbeidet.
• at kommunale enheter ikke skal kjøpe varer fra 

okkupert jord.

Skole og barnehage
Hitra SV vil sikre at barn og unge har et barnehage- og 
skoletilbud av høy kvalitet. Tilbudene skal kjennetegnes 
ved godt kvalifiserte barnehagelærere, lærere og barne-
hage- og skolebygg av høy kvalitet. SV vil arbeide for å 
sikre skole- og barnehagestrukturen vi har i dag. Just-
eringer av kretsgrenser kan være nødvendig for å ivareta 
mangfoldet i skolene og barnehagene.
Fra 2020 kommer det nye læreplaner for skolen. Skolene 
og barnehagene vil møte store krav til dybdelæring og 
tverrfaglig undervisning, og samarbeid med næringsliv, 
utdanningsinstitusjoner og private og offentlige organ-
isasjoner.

Hitra SV vil:
• bygge en ny ungdomsskole i Fillan som oppføres 

som et pluss-hus.
• at alle barn skal ha tilbud om gratis varmt måltid 

på skole og barnehage hver dag.
• arbeide for at barn i alle aldre får mulighet til å 

bruke kultur- og naturlandskapet som utviklings- 
og pedagogisk arena.

• sørge for at alle skoler og barnehager har lett 
tilgang til skyssordninger for å kunne benytte seg 
av eksterne arenaer, blant annet samarbeid med 
næringsliv og kulturinstitusjoner.

• alle skoler og barnehager skal bruke «Grønt 
flagg» som et virkemiddel for å innføre kon-
tinuerlig miljøundervisning og utdanning for 
bærekraftig utvikling.

• arbeide for at pedagogisk personell skal få frigitt 
tid til å drive med forskning på egen praksis, 
aksjonslæring.

• ha gratis kjernetid i SFO.

Velferd og likestilling 
SV er for en likestilt kommune med samme mulighet til 
deltakelse for alle til utdanning, arbeid, kultur og fritid for 
alle som oppholder seg på Hitra.

Hitra SV vil:
• at alle som har behov for tjenester fra kommu-

nen selv kan velge hvor de vil motta tjenestene. 
Vi vil at eldre kan bo hjemme om de ønsker det 
og motta tjenester for å kunne være aktiv i sam-
funnet, og at den eldre selv og familien skal føle 
seg trygge.

• vil arbeide for likestilling og full deltakelse for 
alle som oppholder seg på Hitra.

• vil at BPA (brukerstyrt personlig assistanse) skal 
bli frihetsverktøyet det er ment å være.

• vil at hindringer i fysiske forhold blir fjernet og 
at Hitra blir universelt utformet.

• vil at diskriminerende holdninger til alle borgere 
uansett funksjonsvariasjon blir motarbeidet. Vi 
vil ha ett sterkt fokus på antidiskriminering i 
politiske saker i den administrative styring og 
blant borgere i kommunen.
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Nærhet er  
viktig – ja til  

Hitra kommune

Del godene, det fikser vi!

Hitra kommune er en livskraftig 
 kommune som løser sine kommunale 
oppgaver på en meget god måte. 
Innbyggerne viser gjennom spørre-
undersøkelser at de er godt fornøyde 
med tjenestetilbud, forvaltning og 
politikernes arbeid.

1 Erlend Broholm 1993
2 Bjørg Brasøy 1947
3 Ole Hofstad Eide 1988
4 Frode Hermansen 1968
5 May-Lene Arnø 1975
6 Geir Tore Mosand 1963
7 Siri Aanes 1984
8 Kevin Hjertås Nielsen 2001
9 Gerd Fegstad 1951
10 Svein Bertil Sæther 1951
11 Gøril Båtvik 1960
12 Svein-Jarle Slenes 1959
13 Heidi Merete Hjellseth Eide 1957
14 Olav Athammer 1965
15 Anna Marie Hårstad 1962
16 Hilde Jørgensen 1964

Valgliste SV HitraKultur
Kulturlivet er en viktig del av Hitra Kommune. Kultur-
skole, museer og andre virksomheter som omfattes av 
kulturpolitikken, inklusive frivillige kulturaktiviteter, er 
alle viktige arenaer som gir samfunnsengasjement og 
dannelse.

Hitra SV vil:
• styrke det kulturelle fellesskapet ved å ivareta et 

kulturelt mangfold.

• prioritere spredte kulturaktiviteter i samspill 
med frivilligheten.

• støtte arbeidet med å fullføre kulturminneplanen 
og sørge for at den blir fulgt opp.  

• stå på for at staten etablerer det nasjonale havb-
ruksmuseet Ægir på Hitra i kommende periode.

• styrke kulturvernet.

Næring/Areal/Samferdsel  
Transport, arealplanlegging, boligplanlegging og inves-
teringer må ta høyde for at samfunnet skal bygges etter 
prinsippet om at bare nullutslipp er godt nok. Havrom-
met er viktig for hittersamfunnet, og det er viktig at 
denne næringa er bærekraftig. Dette innebærer en inn-
sats for utvikling og bruk av ny kunnskap og teknologi.

Hitra SV vil:
• være med å legge til rette for aktiviteter på 

gårdsbruk, og vil være positive til tiltak som 
igangsettes på landbrukseiendommer

• støtte tiltak som styrker reiselivsnæringa.
• fortsette å støtte opp om entreprenørskap, 

gründervirksomhet og småskalaprodusenter.
• at alle lys skal erstattes med bevegelighetssen-

sorer i og utenfor alle offentlige bygg for på den 
måten å spare energi.

Allemannsretten og 
strandsonen, 

for alle ikke for de få

Hitra SV vil:
spesielt jobbe for at strandsonen skal være tilg-
jengelig for alle. Dette gjennom en restriktiv forvalt-
ning av byggesaker i strandsonen. 

• at Hitra kommune skal bruke arealplanarbeidet 
aktiv i kampen for god samfunnsplanlegging og 
for å ta vare på naturmangfoldet.

• legge til rette for lokalt eierskap av våre land-
brukseiendommer og at dette gjøres best ved 
hjelp av personlig eierskap, konsesjonsloven og 
politisk styring.

• arbeide for arealavgift i stedet for havbruksfond 
for få en mer forutsigbar økonomi for kommu-
nen.

• at kommunen forvalter hjortebestanden slik at 
uttaket av hjortedyr fører til en hjortebestand 
med færre og større dyr.

• tilrettelegge for pleie av kulturlandskap og 
kystlynghei, ved aktiv skjøtsel med brenning og 
beiting.

Hitra SV vil:
• fortsette å arbeide for å få gods over fra hjul til 

kjøl, kysthavna på Jøsnøya er nøkkelen.

• stille krav til fylkeskommunen om hyppigere 
avganger i kollektivtrafikken, spesielt det lokale 
busstilbudet.

• jobbe aktivt for flere gang – og sykkelveger.

• arbeide aktivt for bedre nett – og teletilgang over 
hele kommunen.


