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avhengig av privatbil/båt. Nødvendige parkeringsplasser for pendlere må etableres
der det er naturlige traﬁkknutepunkter.
Arbeidet med å sette opp miljøvennlig gatebelysning må fortsette i samarbeid med
kommunens kraftselskap. Gode gang- og sykkelstier skal sikres i all arealplanlegging der det faller naturlig.
Kragerø SV vil kjempe for opprettelse av jernbanestasjon i Sannidal.
Arbeidet med å sikre lett tilgjengelige avfallsstasjoner i hele kommunen må fortsette. Sammen med dette må gjenvinningsstasjoner etableres på ﬂest mulig
naturlige plasser for god gjenvinning av inventar o. l. Kommunen må sikre kontroll
over alle kommunale livsløpstjenester. Det skal etableres en aktiv politikk for samling av søppel som er i naturen, både på land og til vanns
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ARBEIDSGIVERPOLITIKK OG DEMOKRATI
Det er en selvfølge for Kragerø SV at styring av kommunen tilsier et godt forhold
med alle ansattes fagforeninger. Alle avtaler inngås med tanke på gjensidig respekt
og nytte.
Arbeidet med å sikre alle ansatte heltidsstillinger og unngå all form for midlertidige
stillinger må fortsette, og alle former for konkurranseutsetting av offentlige tjenester skal bekjempes.
Det skal arbeides for at alle innkjøpsordninger kommunen er omfattet av skal sikre
mest mulig innkjøp fra lokale leverandører.
Kommunen skal være et foregangsbilde med å ta inn lærlinger i alle avdelinger.
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Kragerø SV kjemper for rettferdighet og likeverd i alle deler av lokalsamfunnet. Dette skal gjøres innenfor rammen for et bærekraftig miljø. All utbygging og nybygging skal være innenfor Riksantikvarens bystrategiplan.
Et godt felleskapssamfunn trenger dialogmøteplasser for å utvikle bedre
forståelse mellom alle i kommunen.
Individuell opplæring for ﬂyktninger og innvandrere er en selvfølge for å
sikre bedre integrering.

BJØRN OLAF ISAKSEN – 2019

Å BO ELLER VÆRE FRA KRAGERØ
SKAL VÆRE EN HEDERSBETEGNELSE!

NÆRINGSLIV
Kragerø SV ønsker et aktivt og utviklende næringsliv i hele kommunen, hvor en har
belønnings- eller hjelpeordninger for nyetablering og omlegninger av etablert
næring.
Kommunen skal, sammen med næringslivet selv, sikre en god videreutvikling av
Fikkjebakke næringshavn og områdene rundt nye E 18 i tillegg til mindre næringsområder i alle deler av kommunen.
For å utvikle næringsområder med bærekraftig miljøforvaltning bør også nyetablering av boligområder ha nærhet til disse arbeidsplassene, sammen med gang og
sykkelstier. Nyetablering av boligområder må for øvrig ha en standard og areal som
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gjør det naturlig for førstegangs etablere å bosette seg. Alle områdene må ha
tilstrekkelig med grøntareal for barns utfoldelse.
Gjennom samarbeid må næringslivet sikre ﬂest mulig unge gode lærlingekontrakter
som sikrer forutsigbarhet for alle involverte. Samarbeidet med NAV videreføres og
forsterkes for arbeidstrening og ekstra arbeidskraft.
Turistnæringen er en vesentlig del for et godt næringsliv i kommunen. Det skal satses på utvidelse av «skuldersesongene» av turistsesongen sammen med gode
tilbud til bobilturistene.
OPPVEKST
Kragerø SV mener en bør bestrebe seg på å etablere skoler i barnefamiliers nærmiljø. Dette er spesielt viktig i de første skoleårene. Tilsvarende er det viktig å
etablere leksefri skole ved alle kommunens skoler og tilby elevene gratis måltider.
I denne sammenheng er det naturlig å se på behovet for fortsatt SFO. Tidlig innsats
for de med spesielle behov må sikres og forbedres. Lærertettheten må forbedres
som en del av forbedring av kommunens skoler. Forutsigbarhet innen skole/barnehage gjøres gjennom etablering av avtale med de ansattes fagforeninger innen
området. For øvrig mener vi at lærekurven starter allerede i barnehagen og det må
derfor etableres tidlig og god innsats allerede der for alle barn med ulikt behov.
Tilsvarende må fagutdannede ansatte i barnehagene sikres kompetanse.
For generell videreutdanning etter ungdomsskole må en søke å ﬁnne utdanningsretninger som naturlig bør legges til Kragerø. Her kan kystkultur m.m. være
et element. Videre må en se på samfunnsutviklingen som nå foregår svært raskt
og trenger nye former for pensum/linjer/fagfolk. Videreutvikling for fjernundervisning for høyere utdanning på universitet/høyskole må utvikles videre. Kommunen
har allerede etablert miljø for dette på voksenopplæringssenteret.
Helsesøstertjenesten må videreutvikles. En slik sikring for barn og unge får en ikke
gjennom de andre etablerte formene for helsetjenester. Tjenesten sikrer også en
god dialog med kommunen for å sette inn strakstiltak når behovene starter for
enkeltpersoner eller grupper.
Ungdomsklubb/sosiale møteplasser for unge er en nødvendighet for å sikre at alle
unge har et godt tilbud. Etablering og drift bør søkes samkjørt med frivillighet i
kommunen og med ungdommen selv.
Kragerø SV ser det som en selvfølge at barnetrygden holdes utenfor grunnlaget for
annen offentlig støtte. Dette er helt nødvendig for å sikre barn like muligheter til å
være med på sosiale tilbud.
HELSE OG OMSORG
Et godt tilbud innen helse og omsorg for alle skal ikke være avhengig av den
enkeltes personlige økonomi. Sykehustjenestene vi har hatt bør sikres videre og
utvides for å unngå unødig transport og belastning for pasientene.

Tilbudene innen rus og psykiatri må bedres gjennom å involvere de ansattes organisasjoner i alle ledd og så tidlig som mulig. Frivilligheten betyr også mye for et
optimalt tilbud.
Bemannet legevakt må opprettholdes i kommunen.
Innsatsen fra frivillige organisasjoner må verdsettes og bedres. Dette arbeidet er
en bærekraft innen mange deler av omsorgstjenesten.
Nye omsorgsboliger bør opprettes i nærhet av etablerte boområder. Dette sees
sammen med behovet for å ikke ﬂytte for mye vekk fra kjente områder, samt
forsterke mulighetene for bedre kontakt med familie og gamle venner.
Kommunale bygg skal ha universell utforming med adgang for alle.
KULTUR
Kragerø er et kjent navn ikke bare nasjonalt, men også innen kulturliv internasjonalt. Dette må utvikles og markedsføres på nye måter. Rundt omkring i kommunen
er det en rekke kulturarenaer som har gode tilbud. Med et forbedret samspill bør
dette kunne utvikles på en god måte. Flere av disse arenaene har, eller kan fort
sette opp, scener for mindre oppsetninger av teater- og musikkopplevelser.
Kommunen har allerede ﬂere idrettsanlegg av høy klasse. Dette er utviklet i samarbeid med idrettens frivillighet og kommunen. En utvikling og forutsigbar fremtid
for alle må sikres gjennom gjensidige avtaler.
Arenaer i natur bør også satses på da det her er mange alternative muligheter for
alle som ikke er med i det organiserte tilbudet som gis. Slike muligheter ﬁnnes i
dag i hele kommunen fra skjærgård til innland.
Kragerø kino må videreutvikles så nye former for kinodrift må vurderes. Biblioteket
og driften av dette er godt forbedret i det siste. Arbeidet og tankene om
videreutvikling må fortsette og tilbudet for utlån av andre ting enn litteratur er en
naturlig del av dette
MILJØ OG FREMTID
Kragerø SV mener det må sikres mest mulig av areal for «grønne lunger» og friområder i all arealplanlegging. Disse områdene må innrettes så de er attraktive for
alle aldre.
Mangfoldet i naturen må bli en naturlig del å legge til grunn i alt planarbeid og samtidig sikre at kommunens fjorder igjen blir attraktive som ﬁskeplasser. Arbeidet for
å fremme og sikre allemannsretten i hele kommunen er en selvfølge for Kragerø
SV.
Boplikten må opprettholdes og innskjerpes så langt dette er mulig etter gjeldende
lover og regler.
All kollektivtransport må forbedres. Kommunen må sette sterke krav ovenfor
fylkeskommunen og andre så en kan opprettholde og utvikle bosetninger både i
skjærgården og ellers i kommunen. Å pendle skal ikke være det samme som å være
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