Bamble SVs program 2019 - 2023
SV er et parti for de mange, ikke for de få. SV ønsker en mer rettferdig fordeling av godene,
at gapet mellom de rike og de fattige skal bli mindre. SV setter klimaspørsmål høyt. Vi må
få på plass alternative energikilder i mye større grad.
Bamble SV vil bygge sin kommunalpolitikk på de sentrale verdiene til SV. Det innebærer
en grønn profil der miljøspørsmål prioriteres med utbygging av gang og sykkelstier, vern
av matjord og flere grøntarealer. Kollektivtilbudet må bli bedre slik at folk kan bli mindre
avhengig av bil. Den røde profilen innebærer at vi vil jobbe for et mer rettferdig arbeidsliv
med hele stillinger og gode arbeidsvilkår. Kommunen må gjøres attraktiv for unge
mennesker i etableringsfasen som trenger rimelige boalternativer, samtidig som vi
ivaretar de eldre i kommunen vår.
SV tar barn og unge på alvor. Vi prioriterer flere lærere i skolen, og en skoledag med et
godt kosthold og variert innhold. Vi prioriterer tid til læring fremfor rapportering og
testing. De minste skal få barnehageplass, og møte nok voksne og kvalifiserte
barnehagelærere. Vi ønsker at SFO på skal bli en del av det gratistilbudet som skolen er.
I Bamble skal ikke det å bli gammel bli til hinder for et fullverdig liv. En godt utbygd
hjemmetjeneste og gode dagsenter skal sørge for at de som vil, kan bli boende hjemme så
lenge de ønsker det. Sykehjem skal ta godt imot de som ikke kan eller vil bli boende
hjemme.
Det er tid for mer tillit til ansatte i det offentlige. SV vil erstatte unødvendig rapportering
og målstyring med tillit til faglige vurderinger og mer tid til de unge, de gamle og de viktige
kjerneoppgavene. Ingen skal måtte gå fra vikariat til vikariat, men få tilbud om faste, hele
stillinger så fort det er mulig. I SV satser vi på faglig sterke og trygge medarbeidere.
Bamble skal være en like trygg kommune for jenter som for gutter, og rettferdig for både
kvinner og menn.
I Bamble skal det gå kollektivtransport til alle deler av kommunen, og veiene skal være
fremkommelige også for dem som sykler eller går.
I Bamble SV tenker vi langsiktig. Vi ønsker rimelige utleieboliger. Vi tar vår del av
ansvaret for at kommende generasjoner skal kunne få trygg, kortreist mat, friområder å
boltre seg på og rein luft å puste i.
I SV prioriterer vi velferd i fellesskap. Vi vil ha mer demokrati i norske kommuner, fordi
lokaldemokratiet skal gi nærhet mellom innbyggerne og de som tar beslutningene. Vi
oppfordrer til deltagelse og å støtte frivillighet.
I Bamble er vi sammen om en god, trygg hverdag for alle.
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1. Miljø og klima – felles ansvar
Det skjer livstruende klimaendringer i andre deler av verden, og vi får stadig mer
ekstremvær også her hjemme. Gjennomsnittstemperaturen har allerede gått opp med 1,3
grader i nordområdene. Hva vi gjør i Bamble, påvirker også klimaet.
Bamble SV mener at vår lokale klimapolitikk må bli tøffere og tydeligere. Vår målsetting
er å redusere kommunens egne klimautslipp med 50 % innen 2030. Det krever handling
nå!
Bamble SV velger klimaet først når vedtak skal fattes innafor areal- og transport,
energibruk og avfallshåndtering. Det må forskes frem resirkuleringsalternativer for farlig
avfall i stedet for å fylle det i bakken eller under vann. Vi vil kjempe for rene fjorder, ren
luft og rent jordsmonn. Ikke bare i Bamble, men i samarbeid med hele Grenlandsområdet.
Vi ønsker en større utbygging av det kollektive tilbudet og utbygging av sykkelveier. Det
er viktig at det finnes et godt kollektivtilbud og til alle som bor i Bamble kommune, og at
alle som bor i Bamble har mulighet til å velge sykkel som transportmiddel.
1.1 Bedre og billigere kollektivtransport
Trafikken i Grenland er preget av en høy andel privatbiler, køproblemer i rushtida og
betydelig luftforurensing. Andelen kollektivreisende er fortsatt blant de laveste i landet.
SV ønsker en enda mer offensiv innsats for å etablere gode kollektivløsninger. SV vil
dessuten kreve at alle bussene tar i bruk biogass som drivstoffkilde.
1.2 Flere og bedre sykkelveier
Vi vil forsterke innsatsen for å få etablert et rutenett av sammenhengende sykkeltraseer.
Sykkel er et transportmiddel som er billig, praktisk og miljøvennlig, samtidig som en får
god mosjon. SV vil derfor sikre flere og bedre og sammenhengende sykkelveier slik at alle
kan bruke sykkelen til jobb, skole og barnehage og sykkeltur på fritida. SV ønsker et
veisystem som fungerer både for gange, sykkel, kollektiv og for god framkommelighet for
de næringsdrivende.
1.3. Jordvern
SV er svært bekymret for nedbyggingen av landbruksjord. Landbruk er vesentlig for
matproduksjon, miljø og kulturlandskap. Men lønnsomheten er under sterkt press, og
både areal og lønnsomhet i landbruket er truet. Likevel omstiller landbruket seg i hurtig
tempo. Biogass og bioenergi til varme og strøm er nye inntektskilder for landbruket.
En bærekraftig arealforvaltning vil også måtte tilgodese det biologiske mangfoldet. SV
mener vi har et ansvar for å sikre eksisterende artsmangfold i flora og fauna. Derfor må
utbygging av vindmølleparker begrenses.
1.4. Motstand mot deponi i Norcems gruver
Vi har en sårbar skjærgård og ønsker ikke økt skipstrafikk med store tankskip lastet med
gift. Bamble SV er imot at private aktører skal profitere på å importere farlig avfall. Vi
skal heller ikke eksportere problemavfallet vårt, men så lenge billige og dårlige
alternativer finns i form av å gjemme avfallet under jorda, vil dette være til hinder for at
det investeres i bedre og mer bærekraftige løsninger i form av sirkulering.
Bamble SV vil:
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At offentlig eide biler skal være el-biler, hybridbiler eller bruke biodrivstoff
Bygge flere hurtigladestasjoner for el-biler
Støtte Bypakke Grenland for å sikre bedre og tryggere framkommelighet
Legge til rette for at buss og kjøretøy skal bruke biodrivstoff
Ha bedre og flere sykkel- og gangveier, spesielt med vekt på trygge skoleveier
Verne matjord mot utbygging
Være tydelige på vår motstand til et eventuelt deponi for farlig/giftig avfall i
Norcems gruver.

2. Et framtidsretta næringsliv – et rettferdig arbeidsliv
Fast arbeid gir trygge inntekter og er dessuten ofte den viktigste sosiale arenaen for
samfunnsdeltakelse. SV vil fortsette å arbeide for å opprettholde, videreutvikle og legge
til rette for næringsutvikling. Det er vesentlig å kunne tilby arbeid til alle, og på den måten
framstå som en attraktiv kommune å bo i.
2.1 Nærings- og investorvennlig kommune
Kommunens rolle i næringsutviklingen er å tilrettelegge; gjennom god arealplanlegging,
effektiv infrastruktur og profesjonelle og serviceinnstilte kommunale tjenester. Bamble
SV er opptatt av å gi næringslivet forutsigbarhet gjennom beslutningsprosessene og i
planverket. Bamble SV ønsker å videreutvikle den gode dialogen og samarbeidet med
kommunens næringsforeninger, og støtte de kreftene som aktivt arbeider for at Bamble
skal styrkes som et attraktivt bo- og arbeidssted.
2.2 Landbruk og matproduksjon
Med mer merkbare klimatiske endringer, er jordvernet blitt stadig viktigere.
Landbruksnæringa representerer viktig lokal matproduksjon; kortreist mat, bevaring av
kulturlandskap og ikke minst naturbasert reiseliv. Derfor må matjord og skog bevares.
2.3 Kultur som næring og reiselivsprodukt
Bamble SV mener at kulturnæringene er svært viktige for Bamble kommune, i kraft av
seg sjøl, og som reiselivsattraksjon. Bamble SV ønsker å sikre at festivalbyen Langesund
kan videreutvikles som et viktig kommunalt bidrag til at Bamble skal være et attraktivt
sted å bosette seg og besøke. Det er et langsiktig mål for oss å ha et kulturhus i Langesund
der vår tradisjonsrike kystkultur blir mer synlig.
Bamble SV er opptatt av at reiselivsnæringene styrker sitt regionale samarbeid, og mener
det pågående arbeidet om å samle lokale destinasjonsselskaper i ett felles selskap er
avgjørende for hvorvidt både Bamble og Telemark skal lykkes som reiselivsområde.
Bamble SV vil:
• Støtte innføring av Skiensmodellen mot sosial dumping, med sikte på å omfatte
flere sektorer og deler av næringslivet som trues av arbeidskriminalitet.
• Svarteliste selskaper som bryter med kommunens etiske krav.
• Stoppe kjøp av tjenester fra selskaper som er registrert i skatteparadiser, og som
ikke kan bekrefte at dette ikke skyldes ønske om skatteunndragelse.
• At kommunen stiller krav ved anbud om at pensjonsordninger må være på et
konkurransedyktig nivå i forhold til offentlig sektor.
• Ha et nært og forpliktende samarbeid med handelsstanden og gårdeierforeninga
om å skape levende bysentrum.
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Sikre det økonomiske grunnlaget for at festivaler og markedsdager skal kunne
videreføres.
Bamble og Langesund har markert seg som kulturkommune og turistmål, særlig
med tanke på Wrightegårdens bidrag til kulturlivet. Dette ønsker Bamble Sv å
støtte opp om.
Etablere et kulturhus i Langesund.
At kulturnæringene inngår som en sentral del av næringsstrategien lokalt og
regionalt.

3.Gjensidig tillit og folkestyre
God utdanning, helse og velferd, og et levende folkestyre handler grunnleggende om tillit.
Tillit til at folk gjør jobben sin etter beste evne, tillit til at barn har lyst til å lære, tillit til
at mennesker får den hjelpen de trenger, tillit til at deltakende innbyggere bidrar positivt
i folkestyret. SV vil gå i bresjen for en tillitsreform i kommunene der innbyggere, ansatte
og folkevalgte går sammen for å skape bedre velferd, samfunn og lokaldemokrati.
3.1. Folkestyre
Lokaldemokratiet bygger på tillit og nærhet mellom innbyggerne og de som tar
beslutningene. SV vil ha mer demokrati i Bamble kommune. Innbyggerne må selv få ta
direkte del i viktige demokratiske beslutninger. I dag blir for mange beslutninger tatt
langt fra folk og ofte bak lukkede dører. Derfor ønsker SV at flere mennesker involveres i
viktige enkeltsaker.
Bamble SV vil:
• Utvikle demokratiet med mer åpne beslutningsprosesser, for å involvere
innbyggerne i beslutninger på nye måter.
• Bruke folkeavstemninger om kommunesammenslåing.
• Sikre en løpende og konstruktiv dialog med frivillige organisasjoner og
innbyggerne i kommunen, blant annet i form av flere folkemøter og innbyggerpanel.
• Støtte innføring av stemmerett for 16-åringer.

4. Barn og unges oppvekst
Bamble SV tar barn og ungdom på alvor. I Bamble skal vi ha gode og trygge barnehager,
og nok plasser til alle. Skolene skal være inkluderende, og gi rom for mangfold.
Annerledeshet skal ikke ses på som unormalt, og vi skal ha så gode fellesarenaer at
behovet for tiltak når det trengs.
4.1 Barnehage
I dag er tidspunktet for når barnet er født på året avgjørende for retten til å få
barnehageplass. For å sikre alle barn like rettigheter, ønsker SV å arbeide for løpende
barnehageopptak. Barnehagene må være trygge og gode. God grunnbemanning er
avgjørende, og barnehagene trenger mer handlingsrom på driftsbudsjettene sine enn de
har i dag. For at det som bevilges til barnehage skal komme barna til gode, ønsker SV å
stoppe kommersialiseringen av barnehagesektoren. Pengene skal bli i- og brukes av
barnehagen – ikke ende som utbytte hos barnehageeiere. Bamble SV ønsker at det
forebyggende og helsefremmende fokuset skal være tydelig i barnehagene. Tidlig innsats
er viktig og det krever nok ressurser slik at barnehagene kan ha god oppfølging der det er
behov.
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Bamble SV vil:
• Innføre løpende barnehageopptak i året.
• Reversere privatiseringen av private barnehager ved å se på mulighetene for å
kjøpe opp kommersielle barnehager.
• Øke grunnbemanningen og driftsbudsjettene i barnehagene.
• Bamble SV ønsker gratis kjernetid i barnehagene, og derfor vil vi jobbe med å
redusere prisene.
• Bevilge midler som kreves for å ivareta et forebyggende og helsefremmende fokus.
4.2 Skole
Lærertetthet
Elevene våre skal oppleve meningsfylt lærdom og mestring, sammen med kunnskapsrike
og trygge lærere. Det er avgjørende at klassene og gruppene ikke blir for store, slik at
læreren har oversikt og tid. Derfor vil vi ha en øvre grense på 20 elever per lærer på
ungdoms- og mellomtrinnet og 15 på småtrinnet.
Skolestruktur
Bamble SV vil beholde strukturen med fem barneskoler i kommunen. Skolen er et viktig
aktivitetssenter for folk, og barn bør ha muligheten til å gå eller sykle til nærskolen sin,
samt ha et godt busstilbud.
Forebyggende og helsefremmende arbeid i skolen.
Bamble SV vil at skolen skal inneholde flere yrkesgrupper for å ta vare på hele mennesket
og hele skolesituasjonen. Derfor vil vi utvide ordningen med miljøterapeuter på alle
skolene slik at hver skole har minimum en hel miljøterapeutstilling.
Stadig flere barn opplever psykiske utfordringer og problemer. Det er derfor svært viktig
med daglig tilgjengelig helsepersonell på skolen, både for å ha en oversikt slik at det kan
gripes inn der det er behov, og for å være tilgjengelig når eleven selv ønsker hjelp.
Leksefri skole
SV sentralt har i flere år jobbet for en mer helhetlig skoledag, der det som i dag er SFOtid legges inn i den vanlige skoledagen som en del av opplæringen. Målet er en
heldagsskole, med læring, lek, fysisk aktivitet og skolemat. Lekser skal gjøres på skolen,
med hjelp fra lærere – slik at elevene har en skoledag med god kvalitet, og fri når den er
over. Vi vet at leksesituasjonen er krevende for mange barn og foreldre, både tidsmessig
og fordi læring i dag er annerledes enn før. Forskning viser at en stor andel elever har lite
læringsutbytte av lekser, og at lekser bidrar til å opprettholde sosiale forskjeller. På
bakgrunn av dette ønsker Bamble SV at hjemmelekser opphører mot at de får leksetid
med lærer på skolen.
Matpauser og skolefrukt
Vi vet at mange barn går på skolen uten å ha spist frokost. Noen barn har heller ikke med
niste. Næring og læring henger sammen, og Bamble SV vil ta tilbake frukt og grøntordningen som den nye regjeringen har fjernet. Vi vil at barn og unge i Bamble skal få
tilbud om frukt og grønnsaker hver dag, og vi vil at barn – i likhet med voksne – skal få
tid og ro når de spiser lunsj. Vi vil derfor innføre en regel om at alle elever skal ha minst
30 minutter spisepause hver dag. Det er et mål at elevene har tilgang til et sunt, varmt
måltid om dagen, i tillegg til frukt og grønt.
SFO
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Elevene skal ha en hverdag der vennskap og lek, kultur, fysisk aktivitet og ernæring også
er viktige bidrag til læring og trivsel. Bamble SV vil at SFO-tilbudet skal ha høy kvalitet,
ved å ha nok voksne som kan gi barna tilbud om mange spennende aktiviteter. Alle barn,
uavhengig av foreldrenes inntekt – skal ha like rettigheter til gode opplevelser. Bamble
SV vil derfor innføre gratis SFO.

Bamble SV vil:
• Innføre en øvre grense på 15 elever per lærer på 1.-4. trinn, og 20 elever per lærer
på 5.-10.
• Sikre at det alltid er en miljøterapeut tilgjengelig på hver skole
• Øke helsesøsterressursen i skolen
• Innføre gratis SFO
• Ha leksefri skole
• Sikre at alle elever har minst 30 minutter spisepause hver dag
• Tilby gratis frukt og grønt og et rimelig varmt måltid i skolen
• Bevilge midler til sykkelopplæring på alle skoler
• Sørge for at alle barn på alle trinn i grunnskolen får svømmeopplæring i
svømmehallen som skal bygges på Grasmyr.
• Sette av midler til drift av ungdomsklubber på alle tettstedene i kommunen.

4.3 Barnevern
Barnevernet i Bamble gir viktig og avgjørende hjelp til mange barn. Mange av tiltakene
gis i hjemmet, mens i andre tilfeller trenger barna nye hjem. Over tid har vi sett en økende
privatisering og kommersialisering av barnevernet. Bamble SV ønsker at det offentlige
fortsatt skal drifte barne- og ungdomsinstitusjoner. Barnet må få tilpasset egnet bolig i
fosterhjem fremfor i en institusjon.
Mange private aktører tilbyr gode og engasjerte løsninger, men det er like fullt et system
der noen henter ut mye penger – penger som kunne vært brukt direkte på barna.
Det er i dag mangel på fosterhjem. Bamble SV ønsker å gjøre denne viktige
samfunnsoppgaven mer attraktiv ved å øke satsene, og tilby bedre oppfølgning av
fosterhjemmene. Vi håper at dette kan bidra til bedre rekruttering av fosterhjem, slik at
behovet for hjelp fra private aktører går ned.
Barnevernet bør måles på resultater og ikke på saksbehandling og prosedyrer.
Bamble SV vil:
• Styrke og utbedre tilsynsførerordningen
• At barnevernet skal måles på resultater, og ikke på antall saksbehandlinger og
prosedyrer
• Øke satsene for fosterhjem, for å kunne rekruttere flere.

5. Feminisme, likestilling og arbeidsgiverpolitikk
SV er et feministisk parti. Feminisme er en kamp mot diskriminering og for like
muligheter. Vi er kommet langt i likestillingsarbeidet i Norge, men mye gjenstår. Bamble
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kommer svært dårlig ut når det gjelder å tilby hele stillinger. Målet er at alle stillinger
skal i utgangspunktet være 100% stillinger.
Kvinner bærer fortsatt mer av den ubetalte arbeidsbyrden i hjemmet. Kvinner er også
overrepresentert i sykefraværsstatistikken. Bamble SV ser at det er strukturelle årsaker
til dette, og vi vil gjøre noe med det.
Kvinner og barn er mer utsatt for vold og overgrep. Bamble SV ønsker mer fokus og økt
kompetanse i hele befolkningen rundt dette, samt en tydelig handlingsplan i akutte saker.
Samtidig er Bamble SV også svært oppmerksom på at våre folkevalgte er arbeidsgivere
for rundt 1000 ansatte. De ansatte er kommunens viktigste ressurs, og må derfor inviteres
med i alt utviklings- og endringsarbeid. De ansatte skal sikres faglig utvikling, og et
inkluderende og trygt arbeidsmiljø.
Vi er kjent med at det i vår kommune er folk som ikke får arbeid pga. etnisk bakgrunn, til
tross for konkurransedyktig kompetanse. For Bamble SV er dette uakseptabelt.

Bamble SV vil:
• Verne arbeidsmiljøloven i kommunal sektor.
• Heltidsstillinger skal være en rettighet, og deltidsstillinger kun kan være en
mulighet for de som ønsker det.
• Å skjerme oppvekst, helse og velferd mot privatisering og konkurranseutsetting.
Dette er store kvinne-arbeidsplasser. Konkurranseutsetting presser lønninger og
pensjonsordninger, og gjennom det skapes framtidens minstepensjonister. SV vil
ikke være med på at kvinner skal bli pensjonstapere.
• Sikre ansatte reell faglig innflytelse i all utviklings- og endringsarbeid.
• Lage en rekrutteringsplan med sikte på å ansette flere minoritetsspråklige og
mennesker med nedsatt funksjonsevne i kommunale stillinger.
• Opprette flere lærlingplasser, særlig retta mot unge, minoritetsspråklige og
mennesker med nedsatt funksjonsevne.
• Øke fokus og kompetanse i befolkningen rundt vold og overgrep i nære relasjoner.
• Utarbeide en tydelig handlingsplan som iverksettes der vold og overgrep oppdages.

6. Tillit gir bedre helse og velferd
Nordmenn er blant de friskeste i verden, og dette gjelder også oss i Bamble. Dette skyldes
blant annet gode helsetilbud og trygge velferdstjenester for alle. Dette tilbudet er under
press. Markedstenkning og profittmotiv vil svekke helsetilbudet og øke klasseforskjellene.
Bamble SV skal jobbe mot en slik utvikling.
Ingen helsetilbud skal privatiseres i Bamble så lenge SV får være i posisjon!
6.1 Tryggere velferd
I dag måles for mange av de ansatte i NAV på antall vedtak, og ikke på kvaliteten i
vedtakene. Dette gjør at de minst kompliserte sakene ofte blir løst først for å oppfylle
effektivitetskrav, mens de mer kompliserte sakene blir liggende. Dette berører de som
venter på å få sin fremtid i arbeidsmarkedet avklart, og det berører mange ansatte som
blir bærende på dårlig samvittighet. SV vil erstatte målstyring med kvalitet ved å gi
ansatte tillit til selv å vurdere hvilke saker som må behandles først, og hvor mye tid som
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kreves for å gjøre gode vedtak. Dette vil bedre situasjonen for mange arbeidssøkere og
mange som venter på stønadsavklaring.
I Bamble kommune er leiesatsene for kommunale boliger for høye, dette bidrar til økte
sosiale forskjeller og til økte sosialutgifter for kommunen. Kommunale boliger skal ikke
være butikk for kommunen, og det ønsker Bamble SV å gjøre noe med.
Fast arbeid, sikkerhet for bolig og tilgang på velferdstjenester er et vern mot fattigdom og
fremmedgjøring. Barn som vokser opp i fattigdom krever særlig oppmerksomhet og bør
prioriteres i velferdssystemet.

Bamble SV vil:
• Gjennomføre en forsøksordning hvor ansatte i NAV gis frihet til å legge kvalitet i
vedtak, og ikke måles på antall vedtak.
• Gi NAV økte driftsmidler slik at NAV er i stand til å hjelpe folk vekk fra sosialhjelp.
•

Ha nok kommunale boliger og sette beboerne i stand til å kjøpe boligen.

•

Senke leieutgifter på kommunale boliger.

•

Gi barn som vokser opp i fattigdom særlig oppmerksomhet, Bamble SV vil ta
kampen mot økte sosiale forskjeller.

6.2 Ingen eldre i Bamble skal være ensomme
Når man blir eldre i Bamble skal kommunen sørge for at man føler seg trygg og ikke aleine.
Ensomhet og utrygghet forverrer livssituasjonen for de eldre. Mange opplever et sterkt
tidspress i møte med eldreomsorgen og hjemmetjenesten. Dette kan bli til belastning for
både de eldre og de ansatte. SV ønsker derfor mer tid og tillit til de ansatte i
hjemmehjelpstjenesten, slik at varierende utfordringer i hverdagen kan møtes på en
fleksibel måte.
Det er også en realitet at det er mangel på sykehjemsplasser i Bamble kommune. Mange
som ønsker seg en sykehjemsplass, eller en omsorgsbolig får ikke tilbud om det fordi det
ikke er tilstrekkelig med sykehjemsplasser/ omsorgsboliger. Bamble SV ønsker å gjøre noe
med denne situasjonen, og samtidig vurdere mulighetene for et bokollektiv for eldre i
Bamble.
Samhandlingsreformen legger et stort ansvar på kommunene i forhold til å forebygge
livsstilsykdommer og å følge opp videre behandling og rehabilitering av pasienter som har
vært til behandling på sykehus. Dette krever ressurser og et godt tverrfaglig samarbeid i
helsesektoren. Bamble SV ønsker å bidra til at dette skal fungere på best mulig måte.
Et godt kultur- og dagtilbud bidrar til sosialt samvær og hygge, og er en sentral del av
eldreomsorgen. Bamble SV ønsker at dette tilbudet skal være stabilt, tilgjengelig og
mangfoldig slik at det kan være et reelt tilbud til alle eldre i Bamble kommune.
Bamble SV vil:
• Sørge for å gi ansatte i hjemmetjenestene nok tid og tillit slik at hver enkelt får
den omsorg og helsehjelp som den trenger.
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•

Bedre oppfølging av samhandlingsreformen.

•

Utbygge sykehjemstilbudet/ opprette flere sykehjemsplasser i Bamble.

•

Ha fortsatt rett til enerom til alle.

•

Utvide kultur- og dagtilbud som en sentral del av eldreomsorgen i nærheten av der
de eldre bor.

6.3 Folkehelse, rusomsorg og psykisk helse
En god folkehelse er viktig for arbeidet mot sosial ulikhet, og folkehelsearbeidet spenner
over både fysisk aktivitet, kosthold, psykisk helse, rusomsorg, utdanning og arbeid.
Bamble SV vil alltid prioritere utsatte gruppers behov for helsehjelp. Det er viktig å sørge
for at de som faller utenfor raskt blir møtt med et lavterskeltilbud.
Mennesker med rusutfordringer trenger tidlig innsats. Rusavhengige faller ofte mellom
to stoler når det gjelder psykiatrisk tilbud og rusomsorg, og i dag finnes det ikke et
akuttmottak for rusavhengige. Bamble SV vil arbeide for et slikt tilbud.

Bamble SV vil:
• Beholde og utvide Frisk Bris- tilbudet for å folk tilbake i arbeid.
•

Utvide tilbudet «Helsestasjon for voksne»

•

Legge til rette for å gjennomføre Folkehelseplanens intensjoner

•

Legge til rette for både organisert og uorganisert fysisk aktivitet for en god
folkehelse for alle

6.4 Integrering
Å vokse opp i Bamble er mye bedre enn å vokse opp på et asylmottak. Bamble SV mener
at Bamble skal fortsette å bosette et antall flyktninger. Dette er mennesker som har fått
innvilget opphold i Norge, og SV mener integreringsjobben må starte umiddelbart.
Språkopplæring i praksisplasser og tilbud om fagopplæring er gode tiltak vi må se mer
av i neste fireårsperiode. I tillegg vil vi iverksette og videreutvikle den tverrfaglige
integreringsplanen så raskt som mulig. Bamble SV vil også jobbe aktivt for at Bamble
kommune skal følge likestillingsplanen, der kommunens ansatte skal gjenspeile
befolkningssammensetningen. Bamble SV ser også behovet for økt arbeidssysselsetting
av flyktningene i kommunen, derfor ønsker vi økt innsats fra Voksenopplæringen, Nav
og arbeidsgivere.

Bamble SV vil:
• At vi tar ansvar for å bosette flere flyktninger i Bamble, også som et ledd i
befolkningsvekst
•

At Voksenopplæringen, Nav og arbeidsgivere samarbeider om å få flyktninger i
arbeid.
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•

Kombinere norskopplæring med arbeid og legge til rette for språkopplæring
gjennom flere praksisplasser og tilbud om fagopplæring.

•

Iverksette den tverrfaglige integreringsplanen og videreutvikle den.

•

Ta i bruk ressurser som innvandrere sitter inne med som sysselsettings- og
integreringstiltak.

•

Iverksette et prosjekt med «Kolonihager» for alle arbeidsledige i samarbeid med
Nav, som et sysselsettings- og integreringstiltak.

•

Styrke integreringsarbeidet med bl.a. fadderordning, flyktningguide, språkkafe

•

Legge til rette for å skape arenaer for forståelse og toleranse medmennesker i
mellom

•

Støtte flerkulturelle tiltak og arrangementer

•

Jobbe for gjennomføring av Likestillingsplanen; kommunens ansatte skal
gjenspeile befolkningssammensetningen.

7. Kulturpolitikk
Alle skal kunne delta i kulturaktiviteter, og vi ønsker å styrke Langesund som et
kultursentrum i kommunen vår. Kultur er viktig som opplevelse og identitetsbærer, i
tillegg til å være en viktig næringsvei innafor reiseliv og for kunstnere. Vår lokale
kulturpolitikk skal legge grunnlag for at Bamble er en god kommune å bo i, og spennende
å besøke. SV vil at kommunen skal stimulere og tilrettelegge for det arbeidet ulike
kulturaktører utfører.

7.1 Det frivillige arbeidet
Det frivillige arbeidet i lag- og foreningslivet er en grunnpilar i kommunens kultur- og
samfunnsliv. Frivillig arbeid utgjør en betydelig samfunnsressurs. SV vil at de frivillige
organisasjonene og frivillig arbeid skal ha gode vekstvilkår også i framtida, og at midler
til aktiviteter økes.
Frivillighetskoordinatoren gjør et viktig arbeid, og vi ønsker at fritidstilbudene i
kommunen skal bli langt mer synlig på kommunens hjemmesider, i sosiale medier og
gjennom informasjonsbrosjyrer. Alle innbyggere skal kunne ta del i og ha kjennskap til
fritidstilbudene i kommunen, uavhengig av språk, alder, funksjonsnivå eller økonomi.
7.2 Friluftsliv og breddeidrett
Friluftsliv har høy verdi for både alminnelig folkehelse, for trivsel og som læringsarena
for miljø- og naturkunnskap. Små midler brukt i dette arbeidet, vil gi stor effekt fordi så
mange frivillige stiller opp. Bamble SV vil arbeide for å øke tilgjengeligheten til de
naturlige aktivitetsarenaene våre, ved å etablere flere sykkel- og turstier, og
parkeringsmuligheter for dem som er avhengig av bil.
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Bamble SV mener at breddeidretten skal prioriteres. Dette gjøres ved å vedlikeholde
kommunale idrettsanlegg, og samarbeide med idrettsorganisasjonene om bygging og
vedlikehold av idrettsanlegg i nærmiljøene. Ved å satse på breddeidrett og vise et
engasjement for barn og ungdom, vil Bamble kommune kunne gjøre seg mer attraktiv for
barnefamilier.
7.3 Kulturarv og identitet
Bamble er en kommune rik på historiske kulturminner. Det omfatter alt fra Tangen Fort,
Langøyas tidligere båtbyggeri og bebyggelsen på gamle Stathelle. Bamble SV mener det
er viktig at kommunen løfter disse kulturskattene fram i lyset. Samtidig er Bamble SV
opptatt av at den nedarvede ferdighetskulturen; den immaterielle kulturarven, husflid,
sang- og revytradisjoner, historiefortelling, håndverk m.m., sikres for framtidens
generasjoner.
Bamble SV vil:
• Synliggjøre fritidstilbudene slik at de er tilgjengelig for alle innbyggerne.
•

Legge til rette for at barn og unge har breddeidrettstilbud der de bor.

•

Bevare og løfte fram kulturarven vår.

Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo

sv.no
post@sv.no

11

