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Program Holmestrand og Sande SV 1 

valgperiode 2019 – 2023 2 

 3 
SV ønsker at Holmestrand kommune skal se seg selv som en ressurs for befolkningen, frivillige 4 
organisasjonslivet som jobber for allmennyttige formål.  5 
 6 
Partiets hovedslagord; «For de mange – ikke for de få» viser den retninga vi mener politikken må ha. 7 
Vi vil ha en tillitsreform der makt skal flyttes til møtet mellom fagfolk og brukere. SV vil bygge en god 8 
og sterk velferdskommune for de mange, der rettferdig fordeling er i fokus og en kommune der klima 9 
og miljø blir prioritert foran kortsiktig gevinst.  10 
 11 
SV vil ha en politikk som bygger på små forskjeller og sterke fellesskap. Helse og skole til folk flest må 12 
settes foran skattekutt til dem som har mest. Velferd og naturressurser skal tjene oss alle, ikke gi 13 
fortjeneste til noen få. 14 
 15 
 16 

Det er lokalt velferden skapes. 17 

 18 

 19 

  20 
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Helse- og velferdspolitikk 39 
 40 
Holmestrand er godt sted å leve med mange muligheter for de som er friske og har nok ressurser. 41 
Likevel er det mange som blir stengt ute fordi de mangler ressurser, har funksjonsnedsettelser eller 42 
psykiske utfordringer. Det handler om alt fra universell utforming av det fysiske miljøet og hjelp til 43 
sosial deltagelse. SV vil jobbe for at alle barn har mulighet til å delta i fritidsaktiviteter uavhengig av 44 
foresattes ressurser. 45 
 46 
Vårt svar på inkludere alle er at den nye kommunen må tenke brukeren først. SV legger tre 47 
grunnleggende premisser til grunn for utviklingen av en ny kommune og særlig i helse og 48 
velferdspolitikken. 49 
SV vil: 50 

• En tillitsreform med økt makt til møtet mellom fagfolk og brukere 51 
• Vedvarende fattigdom er uakseptabelt 52 
• Bolig til alle 53 

 54 

Bekjempe fattigdom 55 
• Barnetrygd skal ikke regnes som foreldres inntekt når sosialhjelp beregnes 56 
• Gjennomføre en plan for gratis skolemat – som begynner med enkle måltider 57 
• Billigere SFO med familier med lav inntekt 58 
• Kommunen må bidra til flere gratis kultur-, aktivitets- og møteplasser for alle aldre gjennom 59 

frivilligheten 60 
• NAV skal gi et tydelig lavterskel tilbud om økonomisk og praktisk rådgivning for mennesker 61 

med behov for tilbudet – både knyttet til økonomi/gjeld, bolig, og sykdom 62 
 63 

Helse og omsorgstjenester i institusjoner 64 
SV vil: 65 

• Kommunen lager egne planer for hvordan de skal gi et godt botilbud/døgnbemannet bolig til 66 
innbyggere som trenger det som følge av psykiske lidelser og/eller rus. Tilbudet skal bistå 67 
brukerne med livsmestring i forhold til bo-, arbeid og utdanning og livsmestring 68 

• Søkelys på ernæring i våre institusjoner. Sykehjem skal ha eget kjøkken slik at syke og eldre 69 
sikre matlyst og næringsrik mat 70 

• Mennesker med alvorlige funksjonsnedsettelser har krav på ferie på linje med andre 71 
• Kommunen, i samarbeid med aktuelle frivillige organisasjoner, skal kartlegge ønsker og 72 

behov, og bistå i å tilrettelegge dette 73 
• Ta i bruk velferdsteknologi for å frigjøre tid til pleie og omsorg 74 

 75 
 76 

Bolig til alle 77 
Alle mennesker skal ha et sted å bo. Folk skal ha tak over hodet uten gjeld opp til taket. Husbanken, 78 
kommuner og boligbyggelag må bidra til å skape et boligmarked som fungerer for alle. Flere boliger 79 
må etableres utenfor dagens kommersielle boligmarked. Sosiale boligprosjekter demper prisene i 80 
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resten av markedet fordi folk får et alternativ. 81 
• Kommunen må jobbe aktivt med boligpolitikken og ta en aktiv rolle i by- og arealutvikling, 82 

slik at det sikres kjøpekraft for flere grupper 83 
• Utvikle modell for leie – til eie 84 
• Bruke planverket og plan og bygningsloven til å prioritere prosjekter med leiligheter for folk 85 

flest, smarte og arealeffektive innredninger og en variert boligstruktur 86 
• Bidra til bygging av alternative botilbud, eldrekollektiv og flergenerasjonsboliger gjennom å 87 

legge til rette tomter, stille krav til utbyggere og bidra med prosessveiledning for private 88 
initiativ. 89 

Universell utforming 90 
Universell utforming er en strategi for planlegging og utforming av produkter og omgivelser for å 91 
oppnå et inkluderende samfunn med full likestilling og deltakelse for alle. 92 
SV mener kommunen må legge universell utforming til grunn for planlegging av byggesaker, 93 
kommunale utearealer og inne i byggene.  94 
 95 

Flyktninge- og integreringspolitikk 96 
Holmestrand skal være en solidarisk kommune. Flyktninger kan være en berikelse og en ressurs for 97 
samfunnet. Det forutsetter en god og vellykket integreringspolitikk. Vi må ha en 98 
flyktningeadministrasjon som har nødvendige ressurser, et godt skole- og boligtilbud, satsing på 99 
arbeid og deltakelse. Frivillige organisasjoner må mobiliseres. 100 
 101 
SV vil: 102 

• At Holmestrand skal ta imot det antall flyktninger som staten ber om 103 
• At alle nyankomne flyktninger får tilstrekkelig bistand 104 
• Norskopplæringa må holde høy kvalitet 105 
• Arbeidslivet mobiliseres for å skaffe fram lærlingeplasser, praksisplasser og fast arbeid 106 
• Kommunen har koordineringsansvaret, men frivillige organisasjoner mobiliseres for å få opp 107 

deltakelse i fritidsaktiviteter og organisasjonslivet 108 
• At det satses systematisk på frivillige flyktningeguider, vertsfamilier o.l. 109 
• Kommunen mobiliserer og nyttiggjør seg den kompetanse og de ressurser den enkelte 110 

flyktning innehar, som kan brukes til samfunnets beste 111 
• At kommunen slår ned på og tar avstand fra all rasisme og diskriminering basert på hudfarge, 112 

etnisitet, kultur. 113 
 114 

Barnehagepolitikk 115 
Barnehagen er viktig for barna og for barnefamiliene. SV vil derfor sikre at alle, ikke minst de 116 
minste barna, har stabile voksne å forholde seg til. Vi vil sikre god og stabil bemanning gjennom 117 
hele åpningstida. Alle skal ha råd til en barnehageplass. 118 
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SV vil:  119 
• Kommunen skal ha full barnehagedekning, og opptak gjennom hele året 120 
• Det skal tilbys sunn mat i alle barnehager. SV mener en lav egenandel for sunt mat er 121 

rettferdig 122 
• Barnehagene skal primært drives i kommunal regi. Velferdsprofitørene skal holdes utenfor 123 

Holmestrand barnehager! 124 
 125 

Skolepolitikk 126 
Barn og unge har mye kunnskap om livet sitt. De er like mye verdt som voksne. De trenger kjærlighet. 127 
De må bli trodd og tatt på alvor av de voksne. I Holmestrand-skolen skal alle elever bli sett, og få en 128 
positiv mestringsopplevelse av skolegangen sin. Et slikt mål må følges opp av nok kompetente 129 
lærere, andre yrkesgrupper i skolen, tilpassa undervisning og moderne skolebygg med nok 130 
grupperom. I skolen bør det være god IT-kompetanse blant lærerne, fellesmåltider og tilstrekkelig 131 
fysisk aktivitet i skoledagen. SV vil ha en tillitsreform i skolen der lærerne skal få bruke sitt faglige 132 
skjønn i møte med elevene og familiene og ikke bruke tida til rapportering og testing. Heldagsskolen - 133 
skolearbeid skal i hovedsak foregå på skolen med pedagogisk ledelse. 134 

• Styrke IT-kompetansen i skolen 135 
• Miljøarbeidere eller annet sosialfaglig personale/helsesykepleier skal være synlige og 136 

tilgjengelige i fellesområdene på skolene 137 
• Styrke det psykososiale miljøet ved alle skoler, blant annet gjennom å aktivt motvirke 138 

mobbing på alle arenaer 139 
• Kommunen skal bruke Kulturskolen som en levende kreativt senter i kommunen 140 
• Kulturskolen må være så rimelig at den er tilgengelig for alle. 141 

Alle har rett på en god og trygg barndom 142 
Alle barn med hjelpebehov skal få den hjelpen de trenger. Tjenestene til barn og unge skal være 143 
samorganiserte for å sikre et tverrfaglig og koordinert tilbud. Finnes ikke relevante tilbud så skal det 144 
utvikles. 145 
SV vil:  146 

• Til enhver tid ha tilstrekkelig og kompetent bemanning i barnevernet 147 
• Styrke kvaliteten på ettervernet slik at barnevernsbarna skal ha mulighet og tilgang på trygge 148 

voksne  149 
• Ha et eget krise- og ressursteam som følger opp foreldrene etter omsorgsovertakelse 150 
• Styrke tiltak i forhold til barn og unge som sliter med psykiske vansker 151 
• Forebygge frafallet i skolen. Kommunen må ha et strukturert samarbeid med de 152 

videregående skolene, og egne tiltak for de som faller ut av skolen. 153 
• Kommunen må fange opp og gi tilbud til de som faller ut av videregående eller som bare blir 154 

boende hjemme uten et sosialt liv.  155 
• Ha en aktiv holdning til å begrense rusbruk og avhengighet blant unge 156 
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• Kommunen skal utvikle og ta i bruk rutiner som sikrer at alle barn og unge får regelmessig 157 
informasjon i barnehage og skole om positiv seksualitet og hva andre ikke har lov å gjøre 158 
med barn. 159 

• Ved bekymring for et barn må det sikres at det finnes rutiner som gjør at barnet får mulighet 160 
til å snakkes med alene. 161 

• Når barn skal henvises til andre tjenester skal kommunen ha rutiner som sikrer at barnets 162 
stemme blir hørt. Dette gjelder også for fastlegene. 163 

 164 

Miljøpolitikk 165 

Vi må forberede oss på klimaendringer. Samtidig må Holmestrand arbeide for reduksjon i 166 
klimagassutslipp. SV vil ha plan for at kommunen blir til en nullutslippskommune. Vi vil styrke 167 
energiøkonomisering og produksjon av ny, fornybar energi fra sol, vind, bio- og jordvarme. 168 
Å sikre tilgang til natur og bevaring av matjord er viktige saker for SV. SV vil dessuten redusere 169 
avfallsmengden gjennom at vi kjøper mindre varer som blir søppel, at flere varer kan repareres og 170 
gjenbrukes, og samtidig sørge for at det avfallet vi likevel lager, skal gjenvinnes. 171 
SV vil:  172 

• Arbeide for å ta vare på artsmangfold og natur gjennom et gjennomtenkt areal utnyttelse 173 
som ikke går på bekostning av naturmangfoldet og tilgang til nærnatur der folk bor 174 

• Si nei til omdisponering av LNF til bolig eller næring. Spesielt er det viktig å unngå 175 
omregulering av dyrkbar landbruksjord. Der det likevel omreguleres matjord vil vi kreve at 176 
det skjer kompenserende tiltak for å bøte på tapt areal 177 

• Boligbygging skal skje i forbindelse med etablerte sentra i kommunen. Boligområder skal 178 
knyttes til serviceanlegg/butikker med sykkelvei/gangstier. 179 

• I kommunen skal det stilles krav om nye større taksolceller eller grønne tak med vegetasjon 180 
som drøyer overvann, bidrar til biologisk mangfold og bidrar til bedre luftkvalitet 181 

• Ved boliger i bysentrum skal det ikke stilles krav om bilparkeringsplasser, men om 182 
sykkelparkering 183 

• Kommunens bygningsmasse skal sikte mot plusshus-standard når de rehabiliteres og alle 184 
byggeprosjekter skal være tilpasset tanken om sirkulær økonomi. Både energibruk og utslipp 185 
i bygging, materialbruk, installasjoner, drift gjennom vedlikehold og energibruk, samt rivning 186 
og avfall skal være med i regnskapet 187 

• Stille krav om nullutslipp fra nye bygninger og oppmuntre til egenproduksjon av energi 188 
gjennom sol, bio, grunnvarme eller vind 189 

• Støtte og innføre tiltak for økt deling, økt repareringsgrad, forbruksminimerende offentlig 190 
innkjøp, flere bruktmarkeder og gjøre det mer lønnsomt med loppemarkeder bl.a. ved at 191 
restene fra loppemarkedet kan leveres gratis til gjenvinningsstasjoner. 192 

• Gjennomføre oppsamling av granulat fra kunstgressbaner slik Stortinget har vedtatt at 193 
kommunene skal. 194 
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Samferdselspolitikk 195 
I 2025 skal det være slutt på salg av biler som ikke er nullutslippsbiler. Det største problemet for 196 
elbiler i Holmestrand er manglende ladekapasitet på p-plasser, i boligområder osv. Dette må 197 
kommunen løse i denne kommunestyreperioden gjennom egen utbygging og krav til andres 198 
utbygging. 199 
SV vil:  200 
 201 

• Antallet elbiler skal øke. Det må legges til rette for ladning på kommunale og private 202 
parkeringsplasser tilsvarende en kapasitet til 25% av dagens bilpark i løpet av 203 
kommunestyreperioden. Det må også opprettes lademulighet for el-sykler. 204 

• Det må legges bedre til rette for sykling. Det må lages gjennomgående sykkelveier i 205 
bysentrum. Samt utredes for sykkelsikkerheten.  206 

• Ved all nybygging og renovering av veier skal det tilrettelegges for sykkel. 207 
• Bedre kollektivtrafikk. Drift av kollektivtrafikk er en fylkeskommunal oppgave, men 208 

kommunen må tilrettelegge i form av regulering for å slippe bussen fram ved hjelp av 209 
prioritering i kryss og gater som stenges for annen trafikk enn buss 210 

• Kommunen må ta initiativ til å styrke kollektivtilbudet mellom Holmestrand og Hof, samt 211 
kollektive billettpriser mellom Sande og Holmestrand som også gjelder tog, slik som det er i 212 
Oslo og Akershus.  213 

• SV vil jobbe for en strategisk utvikling og gode tilbud til innbyggere i alle tettstedene i 214 
kommunen 215 

• SV vil utrede muligheter for taxi for buss eller andre kysstjenester mellom tjenester og 216 
kollektivknutepunkter i den nye kommunen.  217 

• Det skal ikke etableres nye bilbaserte handlesentra eller butikker utenfor etablerte sentra 218 
• Antall parkeringsplasser i bysentrum skal reduseres 219 
• Alle nye kjøretøy i kommunal virksomhet skal være utslippsfrie i form av el-drift eller biogass 220 
• Verne om matjord og hindre nedbygging av dyrka jord 221 

Friluftsliv 222 
Nye Holmestrand har viktige naturområder som må tas vare på – helt fra kysten til skauen i indre 223 
deler av kommunen. 224 
Det er spesielt stort press på kystområdene. SV vil arbeide for at allmennheten skal ha økt tilgang til 225 
strandsonene og ren og tilgjengelig fjord, fri for søppel og forurensing. 226 
SV vil:  227 

• Arbeide for å sikre skog, parker og naturområder for allmenn ferdsel, slik at vi unngår 228 
nedbygging av disse nære naturområdene. Vi mener det er viktig at de viktigste 229 
nærturområdene er inntegnet i kommuneplanens arealdel som grønnstruktur 230 

• Arbeide for å få igangsatt en kartlegge og fjerne  av evt. ulovlige stengsler i strandsonen 231 
• Økt tilrettelegging av universelt utforma stier, gang- og sykkelveier. 232 
• At kommunen tar økonomisk  ansvar for vedlikehold av skiløyper om vinteren, gjerne i 233 

samarbeid med frivillige organisasjoner 234 
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• Stoppe all utbygging i 100-metersbeltet langs kysten. Ingen dispensasjoner skal gis, og ved 235 
mulighet skal hytter i strandsonen innløses slik at allmennhetens tilgang til kysten kan 236 
bedres. 237 

• Det skal tilrettelegges strender og badeområder med tilgang for alle – det betyr bl.a. bygging 238 
av ramper for funksjonshemmede, både på badeplasser i ferskvann og saltvann. 239 

• Bidra til å utforme en helhetlig forvaltningsplan for Oslofjorden 240 
• Sikre at tilsiget av plast til fjorden innen 2030 oppfyller FNs nullvisjon for marin forsøpling og 241 

pålegge alle små og store båthavner å etablere avfallsplaner. 242 
• Sørge for trygge gang- og sykkelstier til bade- og rekreasjonsområder 243 
• Beholde forbudet for vannskutere nærmer land enn 400 meter av hensyn til friluftsliv, bade 244 

og fugleliv 245 
• Friluftslivet bør sidestilles med idretten! 246 

Kulturlivet I nye Holmestrand kommune – kultur for alle 247 
Kulturlivet er et møtested på tvers av kultur, religion, alder og bakgrunn. En god kulturpolitikk vil 248 
legge til rette for trygge og gode fritidstilbud til barn, unge, voksne og eldre. I et samfunn hvor 249 
forskjellene er økende, må prisen på kulturtiltak holdes lavt slik at alle har mulighet til å delta i kultur 250 
og fritidsaktiviteter. Gode kulturaktiviteter i nærmiljøet kan bidra til at flere velger å feriere i 251 
nærmiljøene.  252 
SV vil:  253 

• Alle skal ha muligheter for å delta 254 
• Kulturskolen skal styrkes – alle ha barn som ønsker det skal ha rett til plass! 255 
• Økt samarbeid mellom kulturskole og skolefritidsordning. 256 
• Innføring av aktivitetskort for barn og unge som gir gratis aktiviteter 257 
• Sikre ferietilbud for barn mellom 7 og 16 år, i samarbeid med ideelle organisasjoner 258 
• Gratis utlån av fritidsutstyr i samarbeid med ideelle organisasjoner eller biblioteket 259 
• Sikre støtte til skolekorpsenes dirigentlønninger 260 
• Kulturbudsjettet skal dekke ikke bare idretten, men museer og andre kulturelle aktiviteter 261 
• Kulturarbeidet i kommunen skal utløse ressurser i befolkningen. 262 

Nærmiljøene som kultur- og fritidsaktør 263 
I en kommune med større avstander er det viktig å holde liv i frivillige initiativ i nærmiljøene. Dette 264 
skaper grobunn for samhold, integrering, økt folkehelse og gode tilbud der folk bor.  265 
SV vil:  266 

• Kommunen må bidra økonomisk til å sikre at organisasjoner som skaper aktiviteter for alle 267 
aldersgrupper 268 

• Kommunen må legge til rette for lån av lokaler til lag og foreninger 269 
• Kommunen må legge til rette for gode visningsarenaer og treningsarealer gjennom god 270 

tilgjengelighet og lav leie 271 
• Egne prosjektmidler som støtter lag og foreninger som jobber aktivt med inkludering og å 272 

hindre utestenging av økonomiske årsaker. 273 
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Ungdomsklubb 274 
Ungdomsklubber drevet av kompetente fagpersoner med et mangfold av tilbud skaper 275 
trygge og forebyggende møteplasser for barn og unge. Holmestrand kommune skal ha 276 
ungdomsklubb i Holmestrand. 277 

• Kommunen må sørge for kollektivtransport for ungdommer fra andre tettsteder i kommunen 278 
• Tilbudet skal være gratis 279 
• Ungdomsklubbene må gi et bredt tilbud av læringsarenaer og kulturaktiviteter som musikk, 280 

studio, dans med mer 281 
• Ungdomsklubbene må drives av kompetente fagpersoner, både i forhold til arbeid med barn 282 

og unge, men også dyktige aktører innen ulike kulturelle uttrykksformer. 283 

Biblioteket 284 
 285 
Bibliotekene i Holmestrand og Sande skal sikres en budsjettøkning som kompenserer for 286 
befolkningsvekst slik at de kan gi tilbud til alle deler av befolkningen. Meråpent bibliotek har allerede 287 
vist positive ringvirkninger og økt bruk. I tillegg ønsker vi øke tilbudet med bemannet åpningstid på. 288 

• Tilby visningsarenaer for små og store arrangement 289 
• Tilby et bredt og variert tilbud for alle aldre 290 
• Være en sentral arena for integreringsfremmende tiltak i samarbeid med frivillige 291 

organisasjoner. 292 

Næringspolitikk 293 
SV vil bidra til et rødere og grønnere næringsliv. Et næringsliv som har et trygt, sunt og stabilt 294 
arbeidsliv, som også er miljømessig bærekraftig, med økt satsing på grønne næringer og 295 
morgensdagens arbeidsplasser. Et slikt næringsliv legger grunnlaget for bærekraftig ressursbruk og 296 
rettferdig fordeling av makt og inntekter. Hvis kommunen stiller krav, vil det skape et marked for å få 297 
det grønne næringslivet til å blomstre. 298 
Kommunens næringspolitikk må ses i sammenheng med innkjøpspolitikk. Kommunen har betydelig 299 
makt som stor innkjøper av varer og tjenester. Denne markedsmakten må brukes aktivt for å 300 
stimulere næringslivet til grønn omstilling. 301 
SV vil:  302 

• Kommunen skal i sin areal- og utbyggings politikk legge vekt på å fortsatt ha arbeidsplasser 303 
innen industri og service.  304 

• Kommunen skal stille krav til grønne løsninger i sine innkjøps- og anbudsordninger og der det 305 
er mulig velge lokale tjenesteytere, for å stimulere det grønne næringslivet 306 

• Kommunen skal stille krav til direkte arbeidsforhold i sine innkjøps- og anbudsordninger og 307 
der det er mulig velge lokale tjenesteytere, for å stimulere det grønne næringslivet 308 

• Få på plass et samarbeid med næringslivet for å redusere plast- og matavfall 309 
 310 
Velferdsstaten er bygget opp gjennom samarbeid mellom partene i arbeidslivet og det offentlige. 311 
Norsk næringsliv sitt konkurransefortrinn er, og må være, at det gjennom et trepartssamarbeid 312 
bygger solid kompetanse og kunnskap som igjen danner grunnlag for et suksessfullt norsk næringsliv. 313 
En svekkelse av trepartssamarbeidet vil svekke både næringslivet og velferdsstaten. En høy 314 
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organisasjonsgrad i arbeidslivet er avgjørende for å opprettholde den tryggheten, selvstendigheten 315 
og kompetansen norsk arbeidsliv er kjent for. SV mener at det må føres en politikk som gir økte 316 
fordeler ved fagorganisering. Det organiserte arbeidslivet, tuftet på faste, heltidsstillinger og tillit, må 317 
danner grunnlaget for et sunt arbeids- og næringsliv. 318 
SV vil:  319 

• Drive mest mulig av kommunal virksomhet i egenregi ved bruk av kommunalt ansatte i faste, 320 
hele stillinger 321 

• At alt arbeid som private bedrifter utfører for kommunen, utføres av deres egne, faste 322 
ansatte med fagbrev innenfor relevant fagområde, og at det stilles krav om bruk av lærlinger 323 
i offentlige oppdrag 324 

• At bedrifter som utfører oppdrag for kommunen skal være omfattet av landsomfattende 325 
tariffavtale eller forplikte seg til å følge en slik for vedkommende bransje 326 

• sette av ressurser i kommunen til å følge opp oppdragstakere i alle ledd i kontraktskjeden, og 327 
begrense kjeden. 328 

Feminisme og likestilling 329 

Kampen for full kvinnefrigjøring og likestilling er en kamp for frihet og rettferdighet. SVs mål er en 330 
kommune der kjønn, klasse, funksjonshemminger, kjønnsuttrykk og etnisk bakgrunn ikke skal 331 
begrense folks frihet og muligheter 332 
 333 
SV vil: 334 

• Sikre et godt krisesentertilbud  335 
• Jobbe aktivt for likelønn og for kvinnelige styremedlemmer i alle selskaper og samarbeidsfora 336 

kommunen deltar i 337 
• Kommunes informasjonsstrategi skal være bevisst på å vise fram folk av forskjellige kjønn og 338 

ansatte/innbyggere som er like mangfoldige som kommunen vår  339 
• Lage en handlingsplan med konkrete tiltak mot seksuell trakassering 340 
• Styrket seksualundervisning og grensesettingskurs 341 
• Økt kompetanse på kjønnsuttrykk og seksuell orientering blant ansatte i barnehage og skole 342 

og hjelpetjenesten 343 
• Jobbe for at det offentlige rom skal være fritt for reklamer som viser et urealistisk eller usunt 344 

skjønnhetsideal 345 
• Fortsette arbeidet med pride-markering i Holmestrand kommune 346 
• Øke støtten til lokale organisasjoner som jobber med å styrke LHBTI minoriteters rettigheter 347 

og livssituasjon 348 
• Etablere rutiner som sikrer god varsling og oppfølging av seksuell trakassering, i samarbeid 349 

med tillitsvalgte 350 

Arbeidsgiverpolitikk 351 
Kommunen skal være en trygg og seriøs arbeidsgiver, som bidrar til at ansatte får trygge jobber til å 352 
leve av og med. Vi skal stille krav til arbeidsforhold ved offentlige innkjøp og anbud. Kommunen 353 
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bruker betydelige summer på innkjøp og anskaffelser. Kommunen må også stille krav til miljø og mot 354 
sosial dumping. 355 
SV vil: 356 

• Ingen privatisering av kommunale kjerneoppgaver 357 
• For å få levere anbud må firmaet ha fast ansatte, høy andel fagarbeidere og lærlinger i alle 358 

ledd 359 
• Det skal stilles tydelige miljøkrav til offentlige innkjøp og anskaffelser 360 
• Jobbe for en heltidskultur i kommunen. Rett til heltid for alle som ønsker 361 
• Øke grunnbemanningen i helse og omsorgtjenestene 362 
• Sikre at folk med innvandrerbakgrunn og folk med funksjonsnedsettelser skal innkalles til 363 

intervju når de ellers er kvalifiserte. Pilot på anonyme rekrutteringsprosesser. Strategi for økt 364 
mangfold blant medarbeidere i kommunen 365 

• Holmestrand kommune skal ikke være lønnsledende i toppstillinger og antallet 366 
kommunalsjefer skal reduseres 367 

• Ha et sterkt fokus på helsebringende turnus, og unngå små stillingsbrøker f.eks. i helger 368 
• Nei til bruk av innleie, ja til kommunalt ansatte vikarer og vikarpooler 369 
• Flere kommunale lærlingeplasser. 370 

Styrk kommuneøkonomien – velferd til alle 371 

SV prioriterer gode fellesskapsløsninger framfor privat overforbruk. For felles velferd er vi positive for 372 
eiendomsskatt, med betydelige fradrag for de med de rimeligste boligene, for å opprettholde 373 
velferdstilbudene i den nye kommunen.  374 
SV vil: 375 

• Holde prisene på fellesgoder som barnehage, kulturskole osv. lave 376 
• Jobbe for et klima- og miljøbudsjett og – regnskap i Holmestrand kommune 377 
• Aktivt jobbe mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet 378 

Dyrevelferd 379 

Nye Holmestrand er stor landbruks- og matproduksjonskommune. Dyrevelferd er dermed et tema 380 
som angår mange. Sande og Holmestrand SV vil at kommunen skal samarbeide med lokale 381 
dyrevernorganisasjoner og landbruksorganisasjonen for å utarbeide en kommunal dyrevelferdsplan. 382 
SV mener at elementer i en slik plan kan være: 383 

• Dyreeiere bør kastrere/sterilisere sine dyr for å hindre overskudd av uønskede dyr og 384 
hjemløshet, dette gjelder spesielt Katter 385 

• Obligatorisk ID-merking av kjæledyr 386 
• Dyreeiere bør vaksinere dyra for å forhindre spredning av sykdom og virus 387 
• Gå i dialog med bondelag og produksjonsbedrifter for å sikre og bedre dyrevelferden også for 388 

produksjonsdyr 389 
• Arbeide for at animalske eller kjøttbaserte produkter skal merkes med en 390 

dyrevelferdsmerking, og at kommunen så skal velge dyrevelferdsprodukter og miljømerka 391 
framfor andre alternativer 392 
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• Etablere en belønningsordning eller pris for beste dyrevelferd 393 
 394 
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