Drangedal SV
Valgprogram
Dette er våre prioriterte saker som vi skal kjempe for å få gjennomført
1. Sette i gang et tiltak med mål om å få inkludert mennesker i arbeidslivet.
Tiltaket skal være et sted å gå for å ha noe å gjøre, det skal bidra til arbeidstrening,
språktrening og fellesskap. Tiltaket vil bare treffe en gruppe, men er viktig for det. Det bør
organiseres som et pilotprosjekt med finansiering fra flere enn Drangedal kommune.
Drangedal SV ser Frivillighetssentralen som en viktig ressurs, og heier på alt det gode
arbeidet kommunen allerede gjør for å hindre utenforskap. Men SV vil gjøre mer.
2. Drangedal skal være en aktiv MOT – kommune.
Problemer i samfunnet gjenspeiler seg i skolen. Det er Drangedal kommunes ansvar at skolen
er en god og trygg plass for alle. SV skal støtte opp om eksisterende og påbegynte
programmer i skolen. Tiltak som har som mål å bedre elevenes skolemiljø og elevenes sosiale
ferdigheter. Kommunen må sørge for at lærerne får gjort denne viktige oppgaven.
3. Reetablere Tippen ungdomsklubb og plassere den i Drangedal sentrum.
SV vil flytte ungdomsklubben til Drangedal sentrum og sørge for ressurser til et faglig
innhold. SV ønsker å flytte ungdomsarbeidet til kulturansvaret i kommunen. Tiltaket vil også
bidra til å få mer liv i sentrum. SV ønsker at ungdommene sjøl i stor grad skal utvikle klubben.
4. SV vil at Drangedal skal markere seg som en kommune som tar klimakampen på alvor.
Klimakampen er vår tids viktigste sak. For å nå klimamålene, må alle bidra. Drangedal kan
bidra med å gjøre riktige valg i miljøspørsmål, men også ved å markere støtte til de som står i
fremste linje i denne kampen.

Dette mener Drangedal SV:
SV mener at ulikhetene i Norge må utjevnes. Et rettferdig skattesystem er med på det. I Norge bør
alle borgere ha tilgang på de samme godene uansett hvilken kommune borgeren bor i. I Norge har vi
rike og fattige kommuner. Hvorfor det? SV mener landets ressurser, som inntekter fra vannkraft, olje
og havbruk, tilhører fellesskapet og må fordeles. Derfor mener vi at folk i Drangedal har like stor rett
på tilgang til svømmehall eller grunnleggende kulturtilbud som andre.
Dette mener SV i noen utvalgte saker:
5. SV vil jobbe for å styrke helsesykepleier-tjenesten ved hver skole og øke sosiallærers ressurs.
6. SV vil ikke ha endringer i skolestrukturen i valgperioden.
7. SV ønsker en leksefri skole.

8. SV hadde ny barnehage i Kroken som hovedsak siste valg. Det lykkes. SV vil passe på at
prosjektet blir realisert på en god måte.
9. SV vil vurdere å tildele noen friplasser i kulturskolen. SV ønsker økt satsing på Kulturskolen og
Den kulturelle skolesekken.
10. SV vil at det satses på Den kulturelle spaserstokken.
11. SV vil at det skal etableres en folkehøyskole i Drangedal.
12. SV vil at kommunen skal stimulere eldre til å flytte til lettstelte leiligheter nær kommunale
tjenester i god tid før behovet for hjelp er akutt.
13. SV ser behov for omstilling og innovasjon både i næringslivet og i offentlig sektor.
14. SV vil at kommunen skal gi de flinke i næringslivet gode rammebetingelser for videre utvikling.
15. SV vil ha ansatt en reiselivssjef på heltid i Drangedal.
16. SV mener det er viktig å løfte fram Gautefall som merkevare. “Gautefall er vår Gaustatopp.”
17. SV vil ha et samarbeid med Kragerø om å utvikle Fikkjebakke til en moderne næringspark.
18. SV vil at mer av verdiskapingen som skogbruket gir, skjer lokalt.
19. SV vil jobbe for at det bygges ut et system med lokale biogassanlegg i Norge knyttet opp mot
store industrielle prosessanlegg. Drangedal kan gjerne være pilot. Lokale anlegg er bra for
forsyningssikkerhet og reduserer fotavtrykket mht. utslipp fra transport av råstoff.
20. SV vil at Drangedal skal bli med på utviklingen innen fiskeoppdrett.
21. SV mener den gjenstående strekningen for fylkesvei 109 fra Gongekleiv og ned til Hogga i Lunde
må utbedres. SV vil ta saken opp både i egen kommune og i den nye Fylkeskommunen.
22. SV vil generelt jobbe for godt jernbane og kollektivtilbud.
23. Drangedal kan takke pendlerne for mange lokale arbeidsplasser og tjenestetilbud i kommunen.
Pendlerne fortjener bedre veier. Bru og veistykke i sørenden av Sanneslangen må rettes ut.
24. SV vil at det skal jobbes systematisk med å fylle tomme hus med folk som vil bo der. Leie eller
eie er uvesentlig.
25. SV vil at det skal jobbes aktivt for å få tilflyttere av kategorien “livsstils-flyktning.” Gjerne fra
andre land.
26. SV vil jobbe for å få med grunneiere til å avgi tomter til spredt boligbygging. Det finnes “livsstilsflyktninger” som ikke vil leve urbant, men som ønsker større tomter for å realisere drømmen
om livet på landet.
27. SV vil at det blir igangsatt et prosjekt for å få til bygging av leiligheter i bygdesentrene. Det er
spesielt viktig å få bygd lettstelte leiligheter beregnet på pensjonister, men også unge og andre
har utfordringer i boligmarkedet. Å løse dette kan ikke overlates til markedskreftene aleine.
28. SV vil være pådriver for å utvikle Grenlandssamarbeidet. Det er nødvendig bl. a for å ha tilgang
på spesialkompetanse til mennesker med særlige behov innen skole og helse.
29. SV vil at ordfører skal bruke 50 % av sin stilling til å hente bedrifter og innovative mennesker til
bygda.

