
Små forskjeller skaper tillit, 
samhold og fellesskap. Økte 
forskjeller gjør Norge  kaldere 
og mer miljøfiendtlig. Derfor 
vil Steinkjer SV kjempe for å 
minske forskjellene.
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FOR DE MANGE - IKKE FOR DE FÅ



KAMPEN FOR RETTFERDIG FORDELING SKAL 
GJENNOMSYRE POLITIKKEN VÅR PÅ ALLE OMRÅDER
STEINKJER SV GÅR INN FOR:

Sosialhjelpsatser minst på anbefalt nasjonalt nivå
Kommunal bostøtteordning der andre støtteordninger ikke strekker til, bør utredes
Pleiepenger og barnetrygd skal ikke regnes som inntekt i samband med kommunale tilskottsordninger
Gjenreis den sosiale boligbygginga: Ved planlegging av nye boligområder må 
kommunen sørge for  en blanding av tilbud som sikrer god tilgang for alle sosiale lag. 
Steinkjerbygg Kf må ha en sosial boligpolitikk øverst på sin dagsorden.
Flere lavterskeltilbud på fritidsaktiviteter og idrett for barn, unge og voksne som for eksempel kunstis i 
Rismelparken. BUA-ordninga er et eksempel til etterfølgelse. 
Biblioteket sin rolle som møteplass og demokratibygger skal styrkes og åpningstida utvides.  

MILJØ OG KLIMA  ER VÅR TIDS STØRSTE UTFOR-
DRING. LOKALPOLITIKKEN ER GRUNNLEGGENDE 
VIKTIG OGSÅ I DENNE SAMMENHENGEN

STEINKJER SV GÅR INN FOR:

GRØNNERE TRANSPORTLØSNINGER:
Minst 15 prosent av offentlige parkeringsplasser og parkering for nye arbeidsplasser og  boligområder skal ha 
tilbud om el-billading. 
Utvid bybusstilbudet, basert på miljøvennlige løsninger og flere ettermiddagsavganger.
Et godt og sammenhengende sykkelvegnett. Gamle sykkelveger må opprustes og nye må bygges. 
Vedlikeholdet må bedres, med vintervedlikehold på viktige strekninger
Tiltak som frigir plass til syklister og fotgjengere - envegskjøring, fjerning av parkeringsplasser mm. Dette 
minsker unødig bilbruk, reduserer svevestøv og gagner samtidig den som virkelig trenger bil.
Videreutvikle sykkelstrategien, med bysykkelordning, og sikker parkering og lading av el-sykler.
Kommunen må arbeide for et bedre togtilbud med kortere reisetid, hyppigere avganger og  bedre togsett, slik at 
tog kan konkurrere med bil på reiser i regionen.
Kommunen må arbeide for to-feltsvei framfor fire-feltsvei på E6 sør for Steinkjer.

TA HELE NYE STEINKJER KOMMUNE I BRUK!

RETTFERDIG FORDELING
TRYGGE LIVSLØP
EN GRØNNERE KOMMUNE 
EN TRYGG ARBEIDSGIVER



GRØNNERE LANDSKAP:
Skjerme dyrkajord og dyrkbar jord i kommunen mot nedbygging. La myra ligge! 
Sikre strandsonen fra nedbygging og utfylling
Kartlegge sårbare og truete arter tilknyttet kulturlandskap og strandsone 
Bevare kulturlandskapet og artsmangfoldet
Ivareta grøntareal og lekeareal i plansaker. Grøntareal bør utformes med tanke på naturmangfold og god 
utfoldelse for lek og friluftsliv

MINDRE CO2-UTSLIPP, STØY OG EKSOS:
Streng regulering av bruk av vannskuter i vassdrag og sjø i Steinkjer kommune.
Fortsette en restriktiv praksis i Steinkjer kommune for minst mulig  motorferdsel i utmark. 
Byggebransjen står for svært store CO2utslipp. Før det gis rivingstillatelse til større bygninger, skal utbygger 
derfor pålegges å legge  fram et  bevaringsalternativ, samt et  klimaregnskap for alternativene. 

TRYGGE LIVSLØP - MED LIKE MULIGHETER TIL 
UTDANNING, ARBEID, GOD HELSE OG OMSORG FOR 
ALLE

STEINKJER SV GÅR INN FOR: 
Bistands- og omsorgstilbud skal være kommunale, og ikke settes ut på anbud
Opprettholde og utvide kommunale lavterskeltilbud innen psykisk helse og rus 
Skolehelse- og helsesykepleiertjenesten styrkes 
Bedre avlastningstilbud for familier med barn med særskilte behov
Redusert hall- og baneleie for idrettslag som driver breddeaktiviteter for ungdom
Søskenmoderasjon på kulturskolen 
Billigere SFO
«Åpen barnehage» styrkes med én ekstra dag pr uke
Gratis lunsj og frukt til alle elever i grunnskolen
Kommunal støttetjeneste for barnefamilier ved akutte, kortere behov
Fortsette dagtilbudene for psykisk utviklingshemmede
Arbeide for et godt dagtilbud for rusmisbrukere
Økte ressurser til mat og matglede i eldreomsorgen. Sunn og kortreist mat vektlegges
Hverdagslige sysler på eldresenter og sykehjem må prioriteres. 
Styrking av heimetjeneste og dagtilbud slik at flere eldre kan bo heime lenger
Aktivitetssentre for seniorer skal sikres og styrkes

GODE TJENESTER KOSTER – VI TÅLER EIENDOMSSKATT



Alle asylsøkere, flyktninger og innvandrere må tilbys introduksjonsprogram, norskopplæring og tilrettelegging for 
arbeidstrening så fort som mulig etter ankomst
Nyinnflyttere inviteres til velkomstmøter to ganger årlig
Bevar  og utvikle NORD Universitet på Steinkjer 

TRYGGE, ORDNA ARBEIDSFORHOLD OG EI LØNN DU 
KAN LEVE AV ER GRUNNLEGGENDE. STEINKJER 
KOMMUNE HAR ET STORT ANSVAR BÅDE SOM EN 
STOR ARBEIDS- OG  OPPDRAGSGIVER 

STEINKJER SV GÅR INN FOR:
 
Gode standarder på miljø, lærlingeplasser og inkludering i kommunen, i kommunale foretak og hos 
tjenesteleverandører/underleverandører
Aktiv kamp mot sosial dumping 
Aktiv kamp for heltidskultur. Heltidsstilling skal være  en rettighet 
Midlertidige stillinger skal kun tilbys ved behov for vikarer og ved arbeid av midlertidig karakter 
Økt bemanning i helse- og omsorgstjenesten, som gir mindre sjukefravær
Flere lærlinger i kommunen og i kommunale foretak
Mer inkludering og mangfold i kommunale virksomheter og foretak
Oppdrag fra kommunen skal tildeles de bedriftene som har tariffavtale og er best på arbeidsmiljø, inkludering og 
lærlingeplasser
Kommunen skal bruke innkjøpsmakta si mot deltid, innleie og midlertidig ansettelser hos leverandører og 
underleverandører
Oppdrag skal gå til lokale tjenesteytere der det er mulig

DEL GODENE! 

Meld deg inn i SV!
Send «innmelding [navn] [din e-post] 
[din adresse]» til 2090. (100kr trekkes 
av telefonregningen)

Steinkjer SV
v/ Olav Olsen Skrenten 5 
7715 STEINKJER
Mobiltelefon:90044106
epost: olol6@online.no
www.sv.no/Nord-Trøndelag


