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Sosialistisk Venstreparti jobber for et sosialistisk folkestyre; det vil 
si at vi vil bygge et samfunn på rettferdighet, demokrati og 
solidaritet. Bakgrunn, kjønn eller etnisk opprinnelse skal ikke 
begrense den enkeltes valgmuligheter. Vårt ideal er et samfunn der 
penger og makt er fordelt på en slik måte at alle har like muligheter. 

Politikk handler om vår hverdag. Vi trenger fellesskapsløsninger for å skape trygghet, 
frihet og rettferdighet. Felles velferdstilbud sikrer like rettigheter og muligheter for 
alle. Det er en selvfølge for SV å forsvare det offentlige tilbudet. Offentlige midler skal 
brukes direkte til å gi innbyggerne en bedre hverdag. Alle skal, uavhengig av 
privatøkonomi, sikres likeverdige og gode tilbud. 
SV vil ikke privatisere kommunale virksomheter, da det innebærer at kommunen gir 
fra seg styring og kontroll. SV vil også sikre størst mulig politisk innflytelse og 
åpenhet. En kommune for alle 
SV ønsker å styrke kommunen – målet er en kommune for alle, hvor innbyggerne har 
en tilhørighet og et engasjement til det som skjer i kommunen. 

SV vil:
●at kommunen tilbyr et tilstrekkelig antall lærlingeplasser og at lærlingebruk 
tas med i kommunale anbud 
●arbeide for å opprette et kulturfond i Melhus kommune  
●Arbeide for å få en universell tilrettelegging av informasjon, og at den er lett 
tilgjengelig for alle.  
●arbeide for utvidete åpningstider i svømmebasseng og idrettsanlegg 
●arbeide for at alle akuttfunksjoner er tilgjengelige i kommunen 
●ivareta kulturlandskapet og tilrettelegge for allmennhetens tilgang til 
turområder i nærmiljøet 
●si nei til profitt i velferden  
●arbeide for å gi bredbånd til alle i kommunen 
●ha boligløsninger tilpasset nyetablerte og enslige, for eksempel «leie før 
eie» 
●Arbeide for en kommune med heltidskultur 
● i samarbeid med fagbevegelsen jobbe for å bekjempe sosial dumping og 
svart arbeid 

Mennesker ikke markeder
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SV vil 
*at personer i en vanskelig livssituasjon kan gis lavere egenandeler 
ved bruk av kommunale tjenester. 
*heve sosialhjelpssatsene, og jobbe for at barnetrygd ikke gir 
avkorting i sosialhjelp 
*arbeide for at foreldres økonomi ikke skal stå i veien for barns 
deltagelse på fritidsaktiviteter 
*legge til rette for at kommunen har botilbud som dekker ulike behov 
*arbeide for å styrke tilbudet til personer med psykiske vansker 

Gode velferdstilbud for alle!

Rettferdig kommune
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Trusselen om 
klimaendringer er 
vår tids største 
miljøutfordring. 
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En framtidsrettet kommune satser på et godt oppveksttilbud til 
barn og unge, og gode tilbud til eldre og syke. Vi vil at dette skal 
være prioriterte oppgaver i tida framover. Et allsidig kulturliv er 
viktig for trivsel og engasjement. Derfor vil vi at Melhus skal 
fortsette å være en kommune hvor kulturens mange områder blir 
sett på som viktig. Dette innebærer både det som kan knyttes til 
fortid, nåtid og framtid. 

SV vil 
●legge til rette for gode kulturelle møteplasser i alle deler av kommunen 
●arbeide aktivt for en løsning med kulturarena i Melhus sentrum 
●Arbeide for en desentralisert bibliotekstruktur 
●sikre nok sykehjemsplasser og sørge for et godt omsorgstilbud 
●at Melhus skal ha barnehagetilbud til alle i nærmiljøet  
●arbeide for å bedre elevenes situasjon i skolen gjennom bl.a. økt lærertetthet og 
gode og tidsriktige læremidler 
●beholde dagens skolestruktur 
●arbeide for at skolebarn i Melhus sikres sunn skolemat 
●sikre gode overganger for den enkelte mellom barnehage, grunnskole og 
videregående skole 
●at barn og unge med store utfordringer eller som opplever omsorgssvikt må få 
nødvendig hjelp og omsorg. Vi ønsker en fortsatt styrking av og kompetanseheving i 
barnevernet 
●styrke forebyggende arbeid for barn og ungdom, samt helseforebyggende arbeid 
●hindre at store felles verdier forfaller ved å sikre et godt vedlikehold av kommunale 
bygg 
●at innvandrere som kommer til Melhus blir betraktet som en ressurs. De har rett og 
plikt til å bruke sine ressurser 
●arbeide aktivt for å utnytte de store ressursene som ligger i skogen i Melhus. Den vil 
bli et etterspurt råstoff i framtida 
●at Melhus skal bestå som egen kommune 
●utvikle arbeidet med trondheimsregionen, særlig med tanke på regionale 
næringsarealer. Samtidig vil vi arbeide for å finne lokale næringsarealer 
utenom dyrkamark 
●at reguleringsplaner skal følges, ikke dispenseres ifra så fort de er vedtatt 

Framtidsrettet kommune
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Trusselen om klimaendringer er vår tids største 
miljøutfordring. En grønn kommune tar ansvar for å gjøre seg 
mest mulig uavhengig av fossile energikilder. SV vil arbeide for 
å gjøre kommunens drift klimanøytral. Biltrafikken er i ferd 
med å ødelegge miljøet og gir store helseplager til de som bor i 
sentrale strøk.

Kommunen må bidra til å redusere transportbehovet gjennom sin egen 
virksomhet, og ved å legge bedre til rette for at innbyggerne skal kunne bidra 
til det samme. Å bruke kollektive løsninger vil være et viktig virkemiddel for å 
redusere biltrafikken. Det forutsetter at det kollektive tilbudet blir langt 
bedre, ikke minst i de deler av kommunen som ligger utenfor den sentrale 
dalbunnen. Dyrka og dyrkbar jord, og en natur fri for unødvendig 
motorferdsel, er verdier vi må verne om. Store deler av de yrkesaktive må 
daglig pendle lange avstander til sitt arbeid, et godt utbygd kollektivtilbud vil 
gjøre hverdagen enklere for pendlerne. 

SV vil:
●ha kildesortering av matavfall i kommunen 
●få etablert hurtigladepunkter i Melhus 
●ha miljøarbeid inn i skole og barnehage 
●arbeide for at kommunen prioriterer klima og miljø, herunder tiltak for 
reduksjon i plastforbruk 
●arbeide for at det fortettes i sentrumsområder og andre kollektivknutepunkt 
og at boligbygging for øvrig ikke skjer på dyrkamark 
●gjøre sentrumsområdene trivelige og attraktive 
●styrke landbuksrådgivningen, samt tilrettelegge for grønne næringer og 
innovasjon 
●arbeide for å beholde større sammenhengende naturområder uberørt 
●iverksette flere tiltak for å spare energi i kommunale bygg 
●arbeide for at kommunen velger utslippsfrie kjøretøy 


Grønn kommune
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*arbeide for at kommunen prioriterer miljøvennlige og kortreiste varer 
ved innkjøp 
*stille krav om bruk av miljøvennlige energikilder til oppvarming 
*at vi skal ha en streng praksis når det gjelder skuterkjøring og annen 
motorferdsel i naturen 
*prioritere å bygge gang- og sykkelveger langs skolevegene 
*arbeide for et bedre tog- og busstilbud, og at takstsonen Stor-
Trondheim utvides til Støren. Buss- og togsatser må samordnes 
*ha ny godsterminal i tilknytning til sjø, men i valget mellom Torgård 
og Søberg bygge ny godsterminal for trondheimsområdet på Torgård. 

SV vil:



sv.no

- Bli med å ta kampen for 
fellesskapet! Det er viktigere

enn noen gang at vi jobber for å 
beholde gode velferdsordninger, 

en arbeidsmiljølov som
er til for arbeidstakerne, gode 

offentlige tjenestetilbud, 
tariffavtaler og pensjonsavtaler,
og en satsing på den offentlige 

skolen og barnehagene.

Anne Sørtømme 1. kandidat 
Melhus SV

For de mange ikke for de få!


