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Tenk på barna! Tenk Sandefjord!

Barnehager
Gjennom gode fellesarenaer gir vi barna våre de beste mulighetene for å
lykkes. Barn skal leke, lære og utvikle seg i barnehagen. SV vil prioritere tiltak
som styrker kvaliteten i barnehagen. Vi vil gi alle barn mulighet til å gå i
barnehage.
Sandefjord SV vil:
 Gjennomføre løpende opptak til barnehagene i kommunen gjennom hele
året.
Hvis antallet barnehageplasser må økes, skal det fortrinnsvis gjøres i
kommunale barnehager.
 Jobbe for å få ansatt flere førskolelærere i barnehagene i kommunen.
Jobbe for å få ansatt flere spesialpedagoger i barnehagene i kommunen.
 Bygge flere gangveier slik at barn og voksne sammen kan gå trygt til
barnehagene i kommunen.

Barn i barnehage trenger gode, trygge ansatte rundt seg. Ansatte som har
kompetanse om barn og forståelse for barns behov. SV vil ha en barnehage
hvor alle barn blir sett hver dag, hvor de får omsorg og oppmuntring. SV vil ha
en barnehage som gir alle barn like muligheter, og som bidrar til å utjevne
sosiale forskjeller.
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Skoler
SV vil lage en bedre skole for alle elever, lærere og andre ansatte. Vi vil bygge
videre på den inkluderende fellesskolen, og sette nye og ambisiøse mål for å
kunne gi alle elever like muligheter. Alle elever skal oppleve mestring. En
modernisering av skolen vil kreve ny organisering og store investeringer.
Den viktigste ressursen i skolen er lærerne, og flere lærere gir mer tid til hver
elev. Vi vil gi lærerne deres faglige autoritet og frihet tilbake.
Alle elever trenger sunn mat for å få energi og å kunne konsentrere seg
gjennom skoledagen.
Sandefjord SV vil:
 Ha en lærernorm i kommunen, slik at det blir flere lærere per elev. Vi vil
ha mindre klasser i skolene i kommunen. Vi vil ha tidlig innsats for alle
elever som trenger det. Vi vil ha en mer variert, aktiv, praktisk og kreativ
undervisning. Vi vil gi mer plass til estetiske fag, sang, musikk og
kroppsøving. Dette vil kreve flere lærere.
- Sandefjord SV vil oppmuntre til forsøk med leksereduksjon, og vi vil at
lekser skal gjøres på skolen og på Skolefritidsordningen. Barna skal få
hjelp til leksene av kvalifisert personale.
 Ansette miljøarbeidere på alle barne- og ungdomsskolene. Ansette flere
helsesykepleiere på skolene.
 Jobbe for å innføre gratis og sunn skolemat.
 Ha fokus på psykisk helse i skolehverdagen. Styrke innsatsen mot
mobbing og utenforskap. Vi vil ha en handlingsplan mot trakassering.
Denne handlingsplanen skal omfatte trakassering på bakgrunn av kjønn,
kjønnsidentitet, seksuell legning, etnisitet, religion og
funksjonsvariasjoner.
 Bygge flere gang- og sykkelveier til skolene i kommunen, slik at barna kan
gå og sykle trygt. Vi vil også ha hjertesoner ved alle skoler.
 At alle elever i kommunen skal få tilbud om fem dagers leirskole.
Barn forberedes ikke på framtiden gjennom å kunne ramse opp flest mulig
innlærte svar på kortest mulig tid. Barn trenger å forstå kjernen i fagene, se
sammenhenger på tvers av dem og lære seg hvordan de selv kan bruke ny
kunnskap. Skolen skal dyrke barnas nysgjerrighet og deres glede over å lære
noe nytt.
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Gratis skolefritidsordning (SFO)
SV vil forsvare lekens plass i barneskolen og i SFO. Leken har stor betydning for
barns sosiale og faglige utvikling, og er en av de viktigste arenaene for læring.
SV vil styrke samarbeidet mellom hjem, skole og SFO. Vi vil også legge til rette
for samarbeid mellom SFO og kulturskoler, idrettslag og andre barne- og
ungdomsorganisasjoner i nærmiljøet.
I dag er det mange familier som ikke har råd til å prioritere SFO-tilbud for sine
barn. Antallet elever på SFO går ned i vår kommune. Det vil Sandefjord SV gjøre
noe med. Derfor vil vi jobbe for å innføre gratis SFO-tilbud i kommunen.
Gratis SFO vil være med på å gi alle barn like muligheter, utjevne sosiale
forskjeller og forebygge utenforskap.
Barn får styrket sine språkferdigheter i SFO. Språk læres gjennom lek og
aktiviteter i et trygt miljø.
Et gratis tilbud vil øke deltagelsen på SFO, og gi mer forutsigbarhet for skolene.
Skolen beholder sitt personale og kan dermed sikre kvaliteten og et likeverdig
tilbud til alle.
 Sandefjord SV vil jobbe for å innføre gratis SFO. SFO skal gi et helhetlig
tilbud i samarbeid med skolen og nærmiljøet.
SV mener at den tiden barna bruker på SFO skal brukes i et variert, aktivt og
kreativt miljø, med et tydeligere skille mellom skole og fritid.

Sandefjord Sosialistisk Venstreparti

www.facebook.com/sandefjordsv
4

Tenk verdig alderdom! Tenk Sandefjord!
Alle eldre som har omsorgsbehov, men ønsker å bo hjemme, skal ha
medbestemmelse over hvordan omsorgsbehovene blir dekket. Alle eldre som
ønsker og trenger sykehjemsplass skal få det. De skal ha medbestemmelse over
sin hverdag.
Alle eldre skal være trygge på at de mottar kvalitetstjenester og at de har faglig
kompetente ansatte rundt seg.
SV vil ha en tillitsreform i eldreomsorgen som tar et nødvendig oppgjør med
stoppeklokkeomsorg og gir eldre selvbestemmelse i egne liv.
De ansatte vil få bedre oversikt og kontroll over egen arbeidsdag, og mer tid til
å hjelpe de eldre med deres individuelle behov.
Sandefjord SV vil:
 Bygge flere kommunale omsorgsboliger. Bygge ut og styrke eksisterende
servicetilbud ved Engveien eldresenter, Forsmann eldresenter, Framnes
eldresenter og Solvang eldresenter.
- Når nye omsorgsboliger og sykehjem bygges, eller gamle
omsorgsboliger og sykehjem moderniseres, skal de ha
Husbankstandard. Omsorgsboliger og sykehjem må være tilrettelagt
for alle, uansett helsetilstand og funksjonsnivå.
- Det skal serveres god og sunn mat på sykehjemmene. Sykehjemmene
bør ha egne kjøkken.
 Jobbe for at det ansettes flere kvalifiserte helsearbeidere i
kommunen.
 Jobbe for å innføre en kommunal bemanningsnorm for sykehjem.
 Forsterke og gjøre hjemmehjelptjenesten bedre.
- Sandefjord SV vil opprettholde dagens tilbud om praktisk bistand
i hjemmet annenhver uke. Vi vil utrede om det er mulig å øke
tilbudet om praktisk bistand i hjemmet.
 Sandefjord SV vil jobbe for gode aktivitetstilbud for eldre i
kommunen.
Alle eldre skal være trygge på at de får en verdig alderdom, uavhengig av
hvordan de ønsker å leve sine liv, hvor de bor eller hvilket behov de har for
omsorgstjenester.
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Tenk godt arbeidsliv! Tenk Sandefjord!
SV vil legge til rette for gradvis arbeidstidsreduksjon, med 6-timersdagen og full
lønnskompensasjon som mål. Vi vil gjennomføre langsiktige forsøk med
forkortet arbeidstid.
Forsøk med 6-timersdag kan redusere antallet som jobber ufrivillig deltid.
Forsøk med 6-timersdag viser at ansatte får med tid til familien, og at barnas
tid i barnehage og SFO går ned.
Forsøk med 6-timersdag kan føre til at ansatte står lenger i jobb.
Forsøk med 6-timersdag viser at lønningene øker, og at lønnsforskjellene blir
mindre.
Forsøk med 6-timersdag viser at både produktiviteten og kvaliteten ikke blir
mindre. Den kan derimot øke. Forsøk med 6-timersdag viser at trivselen på
arbeidsplassene blir større.
 Sandefjord SV vil jobbe for å gjennomføre forsøk med 6-timersdag i
kommunen, der det er hensiktsmessig. Slike forsøk kan også gjøres i
private bedrifter. Forsøkene må vare lenger enn to år.
Sandefjord SV forstår at 30 timers arbeidsuke ikke er hensiktsmessig eller
ønskelig for alle yrkesgrupper. For noen kan bruk av best mulig tilrettelagte
turnuser være aktuelt, f. eks. medleverturnuser. («Medleverturnus»: Fra «å
leve med».)
Full sysselsetting, små lønnsforskjeller og et velorganisert arbeidsliv er
forutsetninger for et godt, trygt og velfungerende samfunn.
Sandefjord SV vil at kommunen skal føre en god, ansvarlig og anstendig
arbeidsgiverpolitikk. Vi vil at kommunen skal utarbeide en arbeidsgiverstrategi
som skal inneholde punkter for en god personalpolitikk, en god seniorpolitikk,
et mer inkluderende arbeidsliv og reduksjon i arbeidstid.
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Sandefjord SV vil at alle kommunalt ansatte som ønsker det skal få tilbud
om faste og hele stillinger. Vi vil ikke at kommunen skal utnytte endringene
i den nye arbeidsmiljøloven fra 2015, som gir muligheter for midlertidige
ansettelser. Vi må ha økt grunnbemanning der det trengs.



Sandefjord SV sier nei til konkurranseutsetting og privatisering av
kommunale oppgaver. Vi vil også vurdere om kommunen skal drifte
allerede konkurranseutsatte tjenester. Eventuelle driftsoverskudd skal alltid
brukes til å forbedre tjenestene til kommunens innbyggere.



Sandefjord SV vil jobbe for at kommunen aktivt følge opp krav til lønns- og
arbeidsvilkår i anbudsrunder, og etablere lærlingeklausuler ved kjøp av
tjenester.



Sandefjord SV vil gi de ansatte tillit og tid, og fjerne unødvendig kontroll,
resultatmåling og rapportering.



Sandefjord SV vil at kommunen skal samarbeide mer med de ansattes
fagforeninger i saker av betydning for arbeidstakerne.

Arbeidslivet må være trygt. Faste jobber i hele stillinger må være hovedregelen,
og midlertidige jobber i deltidsstillinger må være unntaket.
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Tenk omsorg og helse for alle! Tenk Sandefjord!
Vi skal være trygge på at omsorgs- og helsetjenestene er der når vi trenger
dem. Hensynet til folk må alltid komme før hensynet til byråkrati og profitt.
God omsorg og helse for alle er med på å motvirke både sosiale og økonomiske
forskjeller.
Sammenhengen mellom oppvekstsvilkår og helse gjør at vi særlig må styrke
innsatsen for barna. De psykiske og fysiske helseplagene som barn med dårlige
oppvekstsvilkår kan få, er et folkehelseproblem.
Kommunen og primærhelsetjenesten har ansvar for det daglige helsetilbudet til
alle. SV vil jobbe for at finansieringssystemene sikrer god primærhelsetjeneste.
 Sandefjord SV vil ha faste, hele stillinger og økt grunnbemanning i
omsorgs- og helsesektoren. Pasienter og brukere skal alltid møte fast
ansatte de gjenkjenner og er trygge på.
 Sandefjord SV vil jobbe for at det ansettes flere kvalifiserte ansatte i
omsorgs- og helsetjenestene i kommunen.
- Sandefjord SV vil jobbe for at norskopplæringen til ansatte i helse- og
omsorgssektoren skal bli bedre.
- Sandefjord SV vil jobbe for at det skal ansettes flere jordmødre i
kommunen
- Sandefjord SV vil jobbe for at det ansettes ansette flere
helsesykepleiere i kommunen.
- Vi trenger flere helsesykepleiere på Helsestasjonen for ungdom.
Unge trenger et godt tilbud for forebygging av seksuelt overførbare
sykdommer, uønsket graviditet, uønsket seksuell oppmerksomhet og
seksuell trakassering.
Helsesykepleiere er også viktige for ungdoms psykiske helse.
Sandefjord SV vil jobbe for utvidede åpningstider på Helsestasjonen
for ungdom.
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 Sandefjord SV vil jobbe for å få utekontakter i kommunen.
Utekontaktene skal drive oppsøkende sosialt arbeid i målgruppen 13 til
25 år. De skal være på skoler, i nærmiljøet og på gatene.
- Tjenesten skal være et tilbud til ungdom som ønsker hjelp til å takle
problemer, f. eks. i familien eller på fritiden. Tjenesten skal være et
tilbud til ungdom som har problemer med mobbing, utenforskap,
psykisk helse eller rus.
- Kommunen må kunne gi rask psykisk helsehjelp til barn og unge.
- Foreldre og foresatte skal også kunne ta kontakt med tjenesten.
 Sandefjord SV vil jobbe for styrke Barnevernet. Det vil gi raskere
saksbehandling og hjelp til de som trenger det.
 Sandefjord SV vil styrke tjenestetilbudet innenfor psykisk helse. Vi vil
sikre at alle ansatte har god kompetanse på psykiske helseutfordringer.
- Sandefjord SV vil jobbe for kortere behandlingstid og raskere hjelp for
barn som er under vurdering av PPT.
- Sandefjord SV vil styrke ettervernet for rusmisbrukere i kommunen.
Det trengs flere fagfolk for å sikre lett tilgjengelig hjelp. Vi vil sikre at
alle ansatte har god kompetanse på rusrelaterte helseutfordringer.
- Sandefjord SV vil jobbe for å få ansatt flere ergoterapeuter i
kommunen. I dag er ventetiden flere måneder. Det er ikke godt nok.
- Sandefjord SV vil jobbe for å gi flere fysioterapeuter kommunale
avtaler. Behandling hos fysioterapeuter med kommunale avtaler gir
rett til frikort når egenandelstaket er nådd. I dag er det for lang
ventetid for å få fysioterapi.
Alle skal ha rett til omsorg og helsehjelp, uavhengig av hvem de er og hvor mye
de tjener.
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Mennesker med funksjonsvariasjoner
Økonomiske prioriteringer er en vesentlig årsak til at mennesker med
funksjonsvariasjoner ikke fullfører skolegang og utdannelse. Mange får seg ikke
jobb. Dette fører til ensomhet, isolasjon og dårlig psykisk helse for mange.
Mange opplever uvitenhet og fordommer. Noen utsettes for mobbing, hatprat,
trakassering og til og med vold.
Å få til holdningsendringer er derfor viktig for SVs politiske arbeid på dette
området.
Sandefjord SV vil jobbe for å øke andelen av fagfolk i bemanningen av
avlastningsboligene i kommunen. Spesialsykepleiere, vernepleiere,
miljøterapeuter og sosialarbeidere kjenner best til beboernes behov. Derfor bør
det ansettes flere. Dette vil være til beboernes beste.
Sandefjord SV vil:
 Bygge flere tilrettelagte boliger for mennesker med funksjonsvariasjoner.
Lovverket tilsier at unge med funksjonsvariasjoner har rett til egen bolig fra
fylte 18 år. Kommunen har i dag ikke nok tilrettelagte boliger for denne
gruppen.
 Innføre best mulig tilrettelagte turnuser for brukere og ansatte i alle
avlastningsboliger, f. eks. medleverturnus. («Medleverturnus»: Fra «å leve
med».)
-

Med medlevterurnuser kan brukerne forholde seg til færre ansatte enn i
dag. De trenger trygge faste rammer, mange ulike ansatte skaper uro og
utrygghet.

-

Med denne ordningen vil det også bli enklere å delta i fritidsaktiviteter,
uten å bli avbrutt av vaktskifter.

 Jobbe for at kommunen innarbeider dagtilbudsarbeidsplasser i kommunens
egen virksomhet for mennesker med funksjonsvariasjoner.
 I Sandefjord har vi en ungdomsklubb for unge med funksjonsvariasjoner.
Dette er et svært godt og populært tiltak. Sandefjord SV vil jobbe for at
ungdomsklubben opprettholdes og utvikles.
 Sandefjord SV vil jobbe for at alle kommunale bygg og områder blir
universelt utformet.
-

Sandefjord SV vil bedre adkomsten for mennesker med
funksjonsvariasjoner på kommunale friområder.

SV vil skreddersy tjenestetilbudet til hvert enkelt menneske med
funksjonsvariasjoner, for at alle skal kunne leve meningsfulle liv.
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Tenk omfordeling! Tenk Sandefjord!
SV vil verne om det beste med det norske samfunnet. Vi har små økonomiske
forskjeller her i landet, men de øker. Vi må redusere disse forskjellene, styrke
velferden, bekjempe fattigdom generelt og fattigdom i barnefamilier spesielt.
 Sandefjord SV mener at Barnetrygden må holdes utenfor når sosialhjelp
skal beregnes.
Barnetrygd er en universell godtgjørelse til alle som får barn. Når
sosialhjelp beregnes kan kommunen selv velge å regne barnetrygden
som inntekt. I så fall blir sosialhjelpen mindre. Dette er praksis i
Sandefjord kommune i dag. Vi mener det er svært uheldig og urettferdig.
Det rammer dem som har minst i kommunen vår. Hvis barnetrygden
holdes utenfor når sosialhjelpen beregnes, vil folk få bedre råd til å
ivareta sin families behov.
 Sandefjord SV vil jobbe for å fortsatt gi husbankmidler til utsatte
grupper.
 Sandefjord SV ønsker å legge til rette for at flere kan eie egen bolig.
- Sandefjord SV vil bygge flere kommunale boliger.
- Sandefjord SV vil jobbe for at nye, rimelige boliger spesielt tilrettelagt
for unge skal bygges i kommunal regi.
- Sandefjord SV vil også innføre løsningen «Leie til eie» i større grad i
kommunen.
SV vil alltid jobbe for en rettferdig og omfordelende sosialpolitikk. Vi kjemper
for å bevare og utvide fellesskapet og velferdsstaten.
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Tenk miljø! Tenk Sandefjord!
Vi i Sandefjord SV ønsker oss flere levende sentra, med færre biler og mer plass
til mennesker. Sentra med god luft og grønne lunger.
Friluftsliv er svært viktig for mange, ikke minst i et folkehelseperspektiv. Vi må
derfor legge til rette for at alle som ønsker det skal ha god tilgang til naturen.
Allemannsretten er et viktig prinsipp i Norge. Den sikrer folk rett til et aktivt
friluftsliv. Friluftsliv må være tilgjengelig for alle. SV har derfor fremmet forslag
i Stortinget om at allemannsretten skal grunnlovsfestes.
God vannkvalitet er viktig for innbyggernes helse.
Å ta vare på dyrket og dyrket mark er viktig for matsikkerheten vår.
Utbygging av vindmølleparker i kommunen og fylket vil føre til store,
ødeleggende inngrep i lokal natur. Vedlikehold og oppgradering av strømnettet
vil gi oss 20 til 30 terrawattimer mer ren kraft.
 Sandefjord SV vil ta vare på og utvikle og grøntarealer i kommunen. Vi vil
også etablere nye grøntarealer.
- Sandefjord SV ønsker å oppgradere Bugårdsdammen.
 Sandefjord SV vil alltid forsvare allemannsretten. Vi vil bruke friluftsloven
og kommuneplaner til å verne om strandsonen. Vi vil kjempe aktivt mot
alt og alle som hindrer fri ferdsel etter friluftsloven.
- Sandefjord SV vil omregulere Yxney til et landbruks- natur- og friareal.
 Sandefjord SV vil øke utskiftingstakten av vann og avløpsrør i kommunen.
 Sandefjord SV vil bevare dyrkbar og dyrket mark i kommunen.
 Sandefjord SV vil vedlikeholde og oppgradere strømnettet.
- Sandefjord SV sier nei til utbygging av vindmølleparker i Andebu,
Kodal og andre steder i kommunen.
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En reduksjon av biltrafikken vil gjøre at mye plass frigjøres til mye annet
som vi ønsker oss i kommunen, alt fra lekeplasser og benker til gang- og
sykkelveier og boliger.
Kjøring for varelevering i kommunens sentra kan begrenses i tid.
Å gå og sykle gir både miljøgevinst og store folkehelsegevinster.
En reduksjon av biltrafikken vil bidra til gode bomiljø.
Det vil redusere klimagassutslipp, NOx og svevestøv
Det vil bidra til mindre bruk av fossil energi.
 Sandefjord SV vil jobbe for å gjennomføre forsøk med reduksjon av
biltrafikk i kommunens sentra.
- Sandefjord SV vil jobbe for å få flere gågater i kommunen.
 Sandefjord SV vil ha enda flere gang- og sykkelstier i kommunen.
- Sandefjord SV vil utrede muligheten for å gjøre det gamle
jernbanesporet om til sykkelsti.
- Sandefjord SV vil jobbe for å få til lånesykkelordninger i
kommunen.
 Sandefjord SV ønsker å utrede om bilparkering inne i Preståsen og /
eller i et parkeringshus nær Sandefjordsveien kan være alternativer
til parkeringsplasser i sentrum.
- Sandefjord SV vil utrede om trafikken i Kilgata kan gå i tunnel.
Hvert år bygges det ned store naturområder. Norge har de siste 100 årene
mistet områder som før var frie for større tekniske inngrep. Dette truer
leveområdene til planter og dyr, som utryddes i et urovekkende tempo. Tapet
av naturmangfold truer hele vårt livsgrunnlag. SV vil ta vare på naturen, både
gjennom vern, fornuftig bruk og restaurering av ødelagt natur.
SV vil jobbe for å utarbeide en lov som sikrer etablering av utbyggingsgrenser
rundt større byer, for å ivareta de nære naturområdene.
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Tenk by- og stedsutvikling! Tenk Sandefjord!
I Sandefjord kommune ønsker vi oss flere innbyggere mellom 20-40 år. Vi
ønsker oss også mer levende sentra. Sandefjord SV mener at disse to ønskene
henger sammen. Svært få unge har i dag mulighet til å kjøpe boliger på grunn
av høye priser.
 Sandefjord SV vil ha helhetlige planer for utbygginger i kommunen.
 Carlsen-kvartalet:
- Sandefjord SV mener at det bør bygges rimelige boliger, spesielt
tilrettelagt for unge familier, nord for den nye veien. Disse boligene
bør bygges i kommunal regi.
- Bebyggelsen mot veien bør være tett og lav, ikke høyere en fire
etasjer.
- Området sør for den nye veien reguleres til arealer spesielt rettet mot
nye næringsetableringer og en kulturpark.
- I kulturparken kan det lages utstillinger om kommunens viktige
epoker, som f. eks. vikingtid, sjøfartstid, hvalfangsttid og kurbadtid.
Her bør det også være grøntarealer. Det bør gjøres plass til skulpturer
o. l. Fea Bolt-skulpturen kan stå her.
- Det bør bygges en mathall i området.
- Kommunens museer og kulturorganisasjoner inviteres til å delta i
utformingen og bruken av dette området.
 Sandefjord SV vil si nei til utbygging av Høgenhall, Rødsåsen og lignende
utbygginger.
 Sandefjord SV vil opprettholde boplikten i Bogen og Melsomvik.
I Sandefjord SV ønsker vi oss levende sentra, med færre biler og mer plass til
alle, barn, unge og eldre. Sentra med billige boliger og lekeplasser.
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Tenk miljøvennlig industri- og næring! Tenk Sandefjord!
Sandefjord kommune har et stort potensial for å bli en foregangskommune for
miljøvennlig industri- og næring. Sandefjord SV vil ha en framtidsrettet industriog næringsutvikling i samarbeid med andre kunnskapsvirksomheter i og rundt
kommunen.
Sandefjord SV vil arbeide for å få miljøvennlig industri- og næring til
kommunen. Vi vil bruke de kommunale virkemidlene som er tilgjengelig for å
stimulere til miljøvennlig industri- og næringsutvikling.
Sandefjord SV vil jobbe for arbeidsplassfremmende arealplanlegging i
kommunen.
Sandefjord SV vil ha mer sosialt entreprenørskap i kommunen.
 Sandefjord SV vil utrede muligheten for å etablere en næringspark for
miljøvennlig industri- teknologi- og næring i kommunen.
 Sandefjord SV vil utnytte potensialet for energieffektivisering i både
kommunale bygg og i industri- og næringsbygg.
 Sandefjord SV vil jobbe for at Universitetet i Sørøst-Norge skal etablere
en campus i kommunen.
 Sandefjord SV støtter og vil legge til rette mer gründervirksomhet og
sosialt entreprenørskap i kommunen.
- Gründervirksomhet og sosialt entreprenørskap kan være med på å
løse våre samfunnsutfordringer og å skape bærekraftige,
miljøvennlige næringer.
 Sandefjord SV er positive til miljøvennlige ferjer som seiler til og fra byen,
under norsk flagg, etter 2025.
- Sandefjord SV ønsker en konsekvensutredning om ferjevirksomheten.
- Sandefjord SV vil etablere en bystrand.
Klimaendringene viser oss at vi må legge om fra en oljeindustri, som gir
store klimautslipp, til annen industri og andre næringer, med lave eller
ingen utslipp. Ved å skape et mer mangfoldig industri- og næringsliv,
bygget på våre fortrinn, som god tilgang til naturressurser og god
fagkunnskap, kan vi trygge flere arbeidsplasser for framtiden, samtidig
som vi gjør vårt for å stoppe klimakrisen og redde miljøet.
Sandefjord Sosialistisk Venstreparti
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Tenk kultur! Tenk Sandefjord!
Kultur er viktig for manges livskvalitet. SV ønsker en mangfoldig og
inkluderende kulturpolitikk.
En aktiv kommunal kultur- og idrettspolitikk er nødvendig for at det skal
eksistere et bredt kultur- og idrettsliv.
Breddeidretten for barn og unge er viktig i et folkehelseperspektiv.
Sandefjord SV vil:
 Be om å få uttalelser fra Kulturrådet i kultursaker. Vi vil jobbe for at
kommunen skal gi Kulturrådet en årlig støtte. Dette vil gi
Kulturrådet mulighet til å gi bidrag til barn og ungdom fra
lavinntektsfamilier, som ikke har råd til kontingenter til
kulturaktiviteter.
 Gi flere barn og ungdom i kommunen opplevelseskort, Vi vil også
øke beløpet på kortet.
 Ha flere ungdomsklubber i hele kommunen.
- Sandefjord SV vil videreutvikle det gode tilbudet som
ungdomsklubben Napern er. Dette er et viktig tilbud til barn og unge
som mangler andre tilbud.
- Vi vil styrke Kulturskolen.
 Utrede bygging av nytt bibliotek på Tivolitomta.
 Sandefjord kommune bør hvert år, i samarbeid med kulturlivet og
Kulturrådet, arrangere en lokal kulturfest. En fest som ligner Kulturnatt i
Larvik, der mye spennende skjer på flere steder i en avgrenset periode.
Dette kan kanskje gjøres ved å utvikle og utvide arrangementet
Kulturkræsj

Kommunale midler bør brukes på å fremme kultur og idrett som ikke kan
finansieres av markedet alene. SV vil ha kultur og idrett for alle.
Sandefjord Sosialistisk Venstreparti
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