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1. Skien skal være en miljøvennlig kommune med små forskjeller 

En raus og inkluderende by 
Den offisielle visjonen for Skien er ‘den gode og inkluderende møteplassen’. Det er en flott visjon, 
som vi støtter fullt ut. Skien er på mange måter en raus by, men likevel ser vi tendenser til rasisme, 
intoleranse, mobbing og seksuell trakassering, som må bekjempes på alle områder. Inkludering betyr 
også å bringe folk flest inn i beslutningsprosessene.  

Derfor vil SV:  

1. At Skien skal være en inkluderende og trygg by for alle, uavhengig av kjønn, etnisitet og 
seksuell legning, der mangfold blir respektert. 

2. At hele Skien skal gjenspeile at vi er en flerkulturell kommune. 
3. Ta imot så mange flyktninger og asylsøkere med oppholdstillatelse som statlige myndigheter 

ber om. 
4. Styrke lokaldemokratiet med mer deltakelse fra innbyggerne. 

En miljøvennlig by  
Vi må ta miljø- og klimautfordringen på alvor. Det haster, hvis vi skal sikre kommende generasjoner 
grunnleggende livsvilkår. Alle må bidra nå, kommunen, næringslivet og privatpersoner. 

Derfor vil SV: 

1. Redusere biltrafikken ved å videreføre Bypakke Grenland og en ny byvekstavtale med staten.  
2. At avtalen skal videreføre landets laveste priser på busskort og videreutvikle gang- og 

sykkelnettet.  
3. Stille miljøkrav til leverandørene i alle kommunale innkjøp og anbud. 
4. Stimulere innbyggerne til å ta miljøbevisste valg i dagliglivet. 

En by med små forskjeller  
Forskjellene øker, klassesamfunnet er på full fart tilbake. I Skien er det altfor mange som lever under 
fattigdomsgrensa og mange barn vokser opp i fattige familier.   

Derfor vil SV:  

1. Innføre gratis SFO for førsteklassinger. 
2. Styrke økonomien til fattige barnefamilier ved å holde barnetrygden utenfor beregning av 

sosialhjelp. 
3. Ha ordninger som sørger for at alle barn kan være med på fritidsaktiviteter, uavhengig av 

foreldrenes økonomi.  
4. Opprettholde lave busspriser, som er viktig for barn og unge og folk med dårlig råd. 
5. Styrke de tjenestene i NAV som skal få folk ut i arbeid.  
6. At kommunen tilbyr heltidsstillinger som det går an å leve av. 

En by med et livlig sentrum og levende bydeler  
Skien skal være en tilgjengelig by med varierte bomuligheter og tilgang til stimulerende byrom, 

kultur, friluftsliv og møteplasser.  

Derfor vil SV: 

1. Styrke kollektivtrafikken med togstopp i sentrum. 

2. Bygge nytt bibliotek i sentrum. 

3. At administrasjonen for det nye fylket Vestfold og Telemark skal ligge i sentrum. 

4. At bydelene skal ha et godt kollektiv- service-, aktivitets- og kulturtilbud.   
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2. Våre kandidater  
 

1. kandidat, Åse Gro Bakke (68 år), pensjonert lærer 

Omfordele ressurser til skole, barnehage og gratis SFO i førsteklasse. 

Bruke bypakke- og byvekstmidler til å gi gode kollektivløsninger og et attraktivt bymiljø. 

Helse – og velferdstjenester skal driftes av kommunen. 

 

2. kandidat, Helga Lilleland (50 år), jurist opplæring 

Jeg vil ha slutt på at barn og unge må gjøre masse lekser hjemme. Samtidig ønsker jeg at unge skal få 

bestemme mer i byen vår. Tilrettelegge for urbant landbruk og gjøre Skien til en mer insektvennlig 

kommune er også viktige saker for meg. 

 

3. kandidat, Ole Haukland (46 år), rådgiver samferdsel 

Jeg vil kjempe for at barnetrygden holdes utenfor i beregning av sosialhjelp, og at all aktivitet i regi av 

skolen skal være helt gratis. I Skien kommune skal heltidsstillinger være en rettighet. Jeg vil også 

jobbe for å bevare Skiens verdifulle natur og friluftsområder. 

4. Eric Gabo Ekeberg Nilsen 

5. Mari Falch-Pedersen 

6. Nikolai Hagevold Krohne 

7. Tarjei Skoftedalen Fiskum 

8. Berit Moen 

9. Brynjard Rolandsen 

10. Viviana Paola Martinez 

11. Helge Roar Haugen 

12. Lisbeth Bechmann 

13. Gaute Seip 

14. Marit Nagel Rønningen 

15. Tom Rasmussen 

16. Hanne Strandskog 

17. Hans Kåre Nergård 

18. Haifa Al-Egly 

19. Arnulf Melgård 

20. Frida Sviland 

21. Sigbjørn Molvik 

22. Karoline Berger Løkken 

23. Kenneth Lunner Osdalen 

24. Sidsel Kløverød 

25. Rolf Jørn Karlsen 

26. Heidi Hamadi 
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27. Ragnhild Stokke 

28. Anders Alexius Gryting 

29. Gro Wernø 

30. Andreas Dalsegg  

31. Torunn Høgblad 

32. Shukri Ali 

33. Steinar Darud 

34. Anne Karen Haukland 

35. Ingvald Lunde 
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3. Miljø, klima og natur 
Vår generasjon står foran en av de største utfordringene menneskene har møtt - de menneskeskapte 
klimaendringene. Det krever radikale tiltak som reduserer utslipp av klimagasser, verner om 
naturmangfoldet og bidrar til mindre overforbruk. Også her i Skien. 

Det innebærer å prioritere klima- og miljø i alle utbyggingssaker og å sette ambisiøse klima- og 
miljøkrav til alle kommunens anskaffelser. 

Redusere klimagassutslipp 
Det viktigste bidraget til å redusere CO2-utslippet lokalt er å redusere bilbruken. Forskning viser at 
bompenger og parkeringsavgift er de tiltakene som er mest effektive for å få ned privatbilismen. 
Derfor har SV støttet Bypakke Grenland, som skal stoppe veksten i personbiltransport og øke bruk av 
kollektivtransport, sykkel og gange. Belønningsmidler fra staten har gitt Grenland landets laveste 
priser på busskort. Og det virker på klimaet. Siden bommene kom i 2016 er klimagassutslipp fra 

transport redusert med 11 %. 

Nå kan en byvekst-avtale med staten avløse belønningsmidlene dersom kommunene forplikter seg til 
å redusere personbiltransporten. Da kan vi opprettholde billige busskort, bygge ut togtilbudet, 
forbedre gang- og sykkelveier osv.  

Bompengene er lik for fattig og rik og rammer dermed de fattigste sterkest. Dette må løses gjennom 
andre tiltak for å styrke de fattige familienes kår. Det gjør vi gjennom ulike tiltak på flere sektorer. 

SV vil:  

1. At Skien skal inngå en byvekstavtale som skal redusere bruken av privatbil, som legger til 
rette for gode og billige kollektivtilbud og for at folk skal gå og sykle mer. 

2. Planlegge utbygging av boligområder slik at folk i minst mulig grad må bruke privatbil, men 
kan ta kollektiv, sykle eller gå. 

Buss 

På grunn av belønningsmidler fra staten har busstilbudet blitt lagt bedre, med flere avganger, lavere 
priser og flere venteskur på holdeplassene. Utfordringen nå er å opprettholde og forbedre dette 
ytterligere, slik at enda flere tar buss og lar bilen stå.   

SV vil:  

1. Opprettholde lave priser på busskort og gjennomføre forsøk med lave priser også på 
enkeltbilletter. 

2. Arbeide for bedre busstilbud i alle bydeler. 

Sykkel/gange 

Det er fortsatt mye å hente på å bygge ut sykkel- og gangstier. Både for å redusere biltrafikk og å 
forbedre folkehelsa. 

SV vil: 

1. Utbedre sykkelveiene mellom Skien og Porsgrunn. 
2. Ha en sammenhengende sykkelvei gjennom sentrum med skille mellom syklende og gående. 
3. Gi gode forhold for de som sykler og går, spesielt rundt skoler og barnehager. 
4. Bygge gang- og sykkelbru fra Klosterøya til Langbryggene.  
5. Bygge gang- og sykkelvei mellom Skotfoss og Skien og fortau i Skotfoss sentrum.  
6. Bygge gang- og sykkelvei mellom Åfoss og Moflata over Vindalsåsen. 
7. At gang- og sykkelveier skal være framkommelige for dem som bruker rullestol. 
8. At Skien kommune blir en sertifisert sykkelvennlig arbeidsgiver, med sykkelparkering, 

mulighet for å dusje osv. 
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Bane 

Togforbindelsen til Oslo er kraftig forbedret. Flere tar tog og lar bilen stå. Utfordringen for Skien er at 
jernbanestasjonen ligger utenfor sentrum.  

SV vil: 

1. Ha en snarlig utbygging av jernbanestasjon i fjellet i sentrum, nær bussterminalen, taxi, 
sykkelparkering og bygarasjen. 

2. Satse på bybane i et langsiktig perspektiv. Både som et miljøvennlig lokaltrafikktilbud i og 
mellom byene i Grenland, som en effektiv tilbringertjeneste til en framtidig Grenlandsbane 
og som en integrert del av Bratsbergbanen.  

3. Være en pådriver for å fullføre intercityutbyggingen mellom Grenland og Oslo. 

Vei 

Det overordnede for SV er å redusere biltrafikk, men noen tiltak er nødvendige også på vei. 

SV vil: 

1. Prioriterer tiltak som letter næringstrafikken og styrker trafikksikkerheten, men som ikke 
fører til økt privatbilisme. 

2. Sørge for en god løsning for RV36 mellom Geiteryggen og E18.  

3. Ha tiltak i Moflata-krysset som gir bedre framkommeligheten for buss, gående og syklende, 
uten å bygge en kostbar undergang til 200 mill.  

4. Ikke prioritere bygging av Århusbrua med tilhørende veier på begge sider. 

Matsvinn 

Det kjøpes og serveres store mengder mat i kommunens virksomheter. Derfor må kommunen være 
et foregangseksempel på hvordan en kan redusere matsvinn, i offentlig og privat regi. 
  
SV vil: 

1. Ha tiltak for å redusere matsvinn i kommunale virksomheter.  
2. Vurdere om gjeninnføring av noen kjøkkentjenester på sykehjem og institusjoner kan 

reduserer matsvinn og unødvendig bruk av emballasje. 

Verne om naturen  

Tapet av naturmangfold truer hele vårt livsgrunnlag. Den viktigste årsaken til utrydding av planter og 
dyr er menneskers enorme nedbygging av naturen og sløsing med arealer. SV vil ha en restriktiv 
arealpolitikk, som innebærer å bygge i bybåndet og ikke på dyrka mark eller områder med viktige 
naturverdier.  

Naturmangfold 

Den raske reduksjonen av arter og naturmangfold blir nå beskrevet som en like stor trussel som 
klimatrusselen. Bare reduksjonen av insekter kan ha enorme innvirkninger på den økologiske 
næringskjeden. 

SV vil: 

1. Ta ut verdifulle natur- og friluftsområder som er disponert for utbygging ved neste revisjon 
av kommuneplanen. 

2. Restaurere og forbedre offentlige arealer, som f.eks. med skjøtsel av friområder, dyrking av 
slåtteenger og tilbakeføring av gjenbygde elver og bekker. 
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3. Ta vare på de grønne lungene i bybåndet. 
4. Lage en strategi for at Skien skal bli en insektvennlig kommune. 
5. Øke gjenbruk av areal og fortetting av arealer som allerede er bebygd. 
6. Gi oppmerksomhet rundt dyrevelferd. 
7. Ta vare på naturmangfoldet i utbyggingssaker. 

Forurensing og lokale naturresurser 

Forurensning av luft, vann og jord kan føre til skader på dyr, planter og Skiens befolkning. Det er 
derfor viktig å identifisere og redusere lokal forurensning i byen og nærområdene, samt ta vare på 
lokale naturressurser. 

SV vil:  

1. Redusere lokal luftforurensning ved å legge opp til redusert biltrafikk og oljefyring.  
2. Slutte å dumpe snø i elva. 
3. Rydde opp i gamle miljøsynder, som skipsvrak i elva, plast osv. 
4. At det lages en forvaltningsplan for naturområdene på Vindalsåsen og Geiteryggen der også 

forvaltning av sandressursene inngår. 
5. Jobbe for å hindre spredning av plastgranulat fra kunstgrassbaner, i samarbeid med 

idrettsforeningene. 
6. Si nei til deponi i Brevik. 

Fornybar energi 

Skien kommune har en stor bygningsmasse og bygger stadig nye bygg og anlegg der en i enda større 
grad kan ta i bruk fornybar energi.  

SV vil: 

1. Ha mer alternativ energi i offentlige bygg, fra sol, jord, vann, vind, biomasse osv. 

2. At vindmøller ikke må plasseres i verdifulle natur- og friluftsområder. 
3. At alle kommunale nybygg skal oppføres med miljøsertifisering. 

En miljøbevisst befolkning 
Våren 2019 tok ungdom over hele Europa til gatene. De anklager foreldre og politikere for å overlate 
klima- og miljøproblemene til dem. Og de har rett. 

Det er ikke bare politikere som må ta ansvar, det må også enkeltpersoner. Men kommunen kan bidra 
ved å legge til rette og stimulere til miljøbevisste holdninger og handlinger. Det må bli lett og trendy 
å velge gode miljøløsninger og slutte med uvettig privat overforbruk.  

SV vil:  

1. Ha kampanjer/informasjonsdager om praktiske miljøtiltak for skoler (som 
klimamesterskapet) og bedrifter (som ‘too good to go’ for å redusere matsvinn og 
sykkelvennlig bedrift).  

2. Tilby støtteordninger og informasjonsdeling for borettslag, velforeninger og privatpersoner 
som ønsker å forbedre naturkvaliteten på sine fellesområder. 

3. Legge til rette for gjenbruk og redusert matsvinn. 
4. Ha søppelkasser på alle bussholdeplasser. 
5. Ha kampanjer for at folk skal ta bussen til store arrangementer.  
6. Ha flere kollektive botilbud for folk i alle aldre. 
7. Stimulere til mer urbant landbruk der folk kan dyrke sin egen mat.  
8. Stimulere til at folk har insektvennlige hager og lager egen kompost.  
9. Opprette støtteordninger for frivillige som rydder og leverer inn plast. 
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4. Framtidas skole og barnehage 

Målet er heldagsskole 

Skolen er et viktig middel til å jevne ut forskjeller i samfunnet og å gi folk like muligheter til å velge 
sin framtid. Vårt mål er en heldagsskole der barna gjør skolearbeidet på skolen og har fri når de 
kommer hjem, der SFO er en del av skolen med varierte og spennende aktiviteter gjennom dagen, og 
der det serveres gratis skolemat.  

SV vil: 

1. Gjennomføre forsøk med heldagsskole i Skien. 
2. Innføre skolelekser i stedet for hjemmelekser på alle skoler i Skien. 
3. Ha en mer praktisk skolehverdag med mer fysisk aktivitet. 

Vokte gratisprinsippet i skolen 
Det er lovbestemt at skolene i Norge skal være gratis. Men vi ser at det uthules med egenandeler og 
dugnad til sosiale aktiviteter, ekskursjoner og dyre skoleturer. Dette blir ekstra vanskelig for elever 
fra fattige familier. Vi vil at skolene skal unngå aktiviteter som elever og foresatte opplever som 
økonomisk belastende. Skolene i Skien skal utjevne forskjeller, ikke forsterke dem.  

SV vil: 

1. At skolene ikke skal tilby aktiviteter som koster elevene penger.  
2. At skolene skal få et romsligere budsjett til ekskursjoner og sosiale aktiviteter. 

Flere lærere og flere yrkesgrupper  

Vi ønsker en skole for de mange, med rom og takhøyde for at barn er forskjellig. En skolehverdag 

som er mer praktisk og variert enn i dag, slik at alle barn opplever mestring og tilhørighet. Da må vi 

ha nok voksne, med riktig kompetanse. Først og fremst lærere, men også miljøarbeidere og 

helsesykepleiere. Behovet for helsehjelp er stort og helsesykepleier er en viktig person for mange 

barn og unge. I dag er det for mange elever i klassene til at læreren kan se og tilpasse opplæringen til 

den enkelte. Vi vil gå lenger enn den statlige bemanningsnormen som definerer antall elever i snitt 

på den enkelte skole, men ikke i den enkelte klasse, slik SV vil. 

SV vil:  

1. Ha minst én lærer pr 15 elever i 1.-4. klasse og minst én lærer pr 20 elever i 5.-10. klasse 

2. Ha en fast helsesykepleier på hver skole, hver dag. 

3. Fortsette med miljøarbeidere på alle skoler. 

4. At tilrettelagt undervisning settes inn så tidlig som mulig, og at spesialundervisning gis i 

klassen så lagt som det er mulig.  

5. At skolen aktivt bidrar til å bekjempe mobbing og seksuell trakassering blant elevene. 

Skolemat og frukt 
Mange barn spiser ikke frokost før de kommer på skolen. Ikke alle har med matpakke heller. Det går 
ut over konsentrasjon, trivsel og læring. 

SV vil: 

1. Gi alle elever i hele grunnskolen frukt på skolen. 
2. Innføre gratis skolemat på alle ungdomsskoler. 
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Nærskole som hovedregel 
Alle barn har rett til å gå på nærskolen sin. Det innebærer at barn i samme gate går på samme skole, 
opplever trygghet på skoleveien og at foreldre og barn i samme boområde knytter viktige bånd. I 
Skien har vi de siste årene hatt tilnærmet fritt skolevalg. Det har ført til at barn i samme boområde 
går på forskjellige skoler, og at noen skoler er mer populære enn andre. Vi mener at dette er en 
uheldig utvikling, både for boområdene og forholdet mellom skolene. SV har i flere år ønsket å 
stramme inn denne praksisen, slik at barn i samme nabolag går på samme skole.  

SV vil: 

1. Ha en mer restriktiv praksis når det gjelder bytte av skolekrets. 
2. At skolebytte bare skal innvilges når det er gode grunner til det.  

SFO  
Vi vil at barna i Skien skal ha SFO-tilbud med høy kvalitet, med varierte aktiviteter og dyktige voksne. 
I dag er prisen så høy at mange velger det vekk.1 SV ønsker at SFO skal bli en naturlig forlengelse av 
skoledagen og at tilbudet blir gratis for alle. Derfor vil vi innføre gratis SFO for alle barn gradvis, på 
veien mot heldagsskole.  

SV vil:  

1. Tilby gratis SFO til alle førsteklassinger. 
2. At SFO får et større og bedre aktivitetstilbud i samarbeid med kulturskolen og frivillige lag og 

foreninger. 
3. Fortsatt tilby friplasser i SFO. 

Barnehager 
Barnehagen er en naturlig del av hele opplæringsløpet. I Skien skal vi ha gode og trygge barnehager 

og nok plasser til alle. Der skal barna møte kvalifiserte og nok voksne, og det skal være godt 

tilrettelagt med pedagogisk utstyr både inne og ute.   

SV vil: 

1. At barn skal få tilbud om plass i barnehagen gjennom hele året. 
2. Øke driftsbudsjettene til barnehagene til aktiviteter og pedagogisk materiell. 
3. Ha nok voksne i hele barnehagens åpningstid.  
4. Fortsette med redusert betaling for dem som trenger det. 

Kulturskolen 
Kulturskolen skal gi tilbud om kulturaktiviteter til alle barn. Det er et mål at flere skal få et tilbud i 

kultursskolen. Men det er et hinder for noen at det er elevbetaling der. Målsettinga må være å få 

flere med minoritet språklig bakgrunn til å delta. 

SV vil: 

1. At kulturskolen blir billigere, slik at den blir tilgjengelig for flere.  

2. At kontingentkassa også kan brukes til å støtte barn som trenger det for å gå på Kulturskolen. 

3. At Kulturskolen samarbeider nært med skole og SFO og at tilbudet i økende grad kommer inn 

i skolen. 

 
1 Full plass koster 2871 kr + matpenger i 2019. 
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Uteområder og skolevei 
Kvaliteten på uteområdene rundt barnehager og skoler varierer. Mange steder er det mye asfalt, lite 
tilrettelagt for aktivitet og lite attraktivt å være ute. Trygg skolevei er en forutsetning for å få flere 
elever til å gå og sykle og å redusere foreldrekjøring.   

SV vil: 

1. Oppruste uteområdene rundt skoler og barnehager. 
2. Sørge for trygge skoleveier til alle. 

Barnevern 
Barnevernet gjør en viktig og god jobb for de mest sårbare barna i kommunen vår. Vi ønsker et 
barnevern med nok ressurser til å gi nødvendig hjelp til barna og familiene deres.  

SV vil: 

1. Vurdere å innføre en bemanningsnorm for saksbehandler i barnevernet. 

2. At barna i størst mulig grad får hjelp i hjemkommunen og ikke blir sendt langt bort. 
3. Etablere små kommunale barnevernsboliger i Skien.  

5. En flerkulturell kommune 
Skien er blitt en flerkulturell kommune med innbyggere fra alle verdensdeler. Mange er kommet hit 

som flytninger og asylsøkere fra krig og katastrofer. Det er krevende for å etablere seg i en ny og 

fremmed kultur, spesielt for de som har liten utdanning fra hjemlandet. Derfor er det viktig med et 

solid og fleksibelt utdannings- og opplæringstilbud og gode møteplasser. 

SV vil:  

1. Ta imot det antall flyktninger og asylsøkere som statlige myndigheter ber om. 

2. Opprettholde støtten til den fylkeskommunale kombinasjonsklassen som er et forberedende 

år før oppstart i videregående skole for de som har bodd kort tid i Norge.  

3. Støtte møteplasser der innvandrere og lokalbefolkninga kan komme sammen.  

4. At bydelshusene og andre kommunale lokaler kan holde rimelige priser slik at innvandrere 

kan komme sammen til minneseremonier, familiesammenkomster, dans og annen 

kulturvirksomhet. 

6. Byutvikling og bydelene 
Skien skal være en by som oppleves som sentral, urban og landlig på en gang. FNs 17 bærekraftsmål 

skal være overordna styringsmål i kommunens planer. Å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og 

stoppe klimaendringene innen 2030 er overordna mål. For å nå målene vil vi ha ansvarlig forbruk og 

produksjon og bevare liv under vann og på land. Skien skal også være den gode og inkluderende 

møteplass. Skien er valgt til å være regionhovedstad i den nye Vestfold og Telemark fylkeskommune 

fra 2020. 

Et levende sentrum 
SV ønsker et sentrum med boliger for alle, et variert handelstilbud og annen næringsvirksomhet, 

kulturtilbud og attraktive møteplasser. 
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SV vil: 

1. Ha et pulserende byliv og støtte opp under store arrangementer i byrommet, som 

Matfestivalen og fotball på Handelstorget. 

2. Har urbane kulturaktiviteter som jazz i Bekkeparken og friluftskonserter. 

3. Synliggjøre lokalhistorien i bybildet med skilting av gater og plasser. 

4. Ha arkitektur som både gjenspeiler historien og fornyer bybildet. Hustak gir også gode 

arkitektoniske bilder som vi må ta vare på. 

5. Være positive til nytt hotell nær Ibsenhuset. 

6. Være restriktiv til utvidelser og nyetablering av kjøpesenter utenfor sentrum. 

7. Støtte opp om de store idrettsarenaene som Skagerak Arena og Fritidsparken.  

8. Samarbeide med kulturinstitusjonene som Teater Ibsen og Telemark Museum og private 

aktører for å få fram vår historie som har nasjonal betydning, slik som Telemarkskanalen, 

Henrik Ibsen og fossene med Laksetrappene. 

9. Ha jernbanestasjon i fjellet ved Landmannstorget med igangsetting i løpet av fireårsperioden. 

10. Etablere bro mellom Langbryggene og Klosterøya. 

11. Legge til rette for boliger og store kontorarbeidsplasser i sentrum, slik som det nye 

fylkeshuset for Vestfold og Telemark fylkeskommune. 

12. Ha flere aktiviteter i byrommet. 

Levende bydeler 
Mange ønsker å bo i bydelene utenfor sentrum. Her er det viktig å få et godt tilbud med boliger, 

skoler, barnehager, dagligvare, aktiviteter og friluftsliv slik at en ikke trenger å bruke bil, og at barn 

og unge kan være aktive uten foreldrekjøring. Og så må det selvfølgelig være et godt kollektivtilbud 

til sentrum og andre bydeler.  

SV vil: 

1. Verne om tilbudene i bydelshusene og nærmiljøsentrene. 

2. At Stevneplassen skal være et park- og friluftsområde. 

3. Ha gode møteplasser i bydelene, spesielt for barn og unge.  

4. Opprettholde fritidsklubber og tilby «meråpnet» bibliotek på Gulset og Klyve. 

5. At en urnelund på Gulset skal være en del av Gulset lokalsenter som er under planlegging.  

7. Helse og velferd 

Det lønner seg å forebygge 
Skien SV vil forebygge framfor å reparere. Derfor prioriterer vi innsatsen for barn og unge. En god 
barndom varer hele livet. Fast arbeid, sikkerhet for bolig og gode velferdstjenester er et vern mot 
fattigdom og fremmedgjøring. De som faller utenfor må raskt bli møtt med et lavterskeltilbud. God 
folkehelse omfatter fysisk aktivitet, kosthold, psykisk helse, utdanning og arbeid.  

Sosialhjelp og NAV 
I Skien vil vi hjelpe den enkelte til å hjelpe seg selv. Derfor er arbeid til alle i ulike livssituasjoner et 
område som må prioriteres. NAV er en viktig aktør for å hjelpe folk bort fra sosialhjelp og over til 
arbeid.  
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Skien har forholdvis høy arbeidsledighet2Dette rammer spesielt ungdom og folk med 
minoritetsspråklig bakgrunn. Det er stort behov for flere arbeidsplasser i privat sektor.  

Når folk av ulike grunner ikke har arbeid, må de få ytelser som de kan leve av. En blir ikke frisk av å 
være fattig, og en får ikke lettere arbeid av å være fattig.  

SV vil:  

1. Styrke barnefamiliens økonomi ved at barnetrygden ikke skal trekkes fra ved beregning av 
sosialhjelp.  

2. Samarbeide med NAV, næringslivet og fylkeskommunen for at flere fullfører videregående 
utdanning og kommer i arbeid. Videreføre Talenthuset som hjelper ungdom under 30 år å 
fullføre videregående opplæring. 

3. Styrke rådgivingstjenesten i NAV, spesielt når det gjelder kvalifisering og arbeid.  
4. Samlokalisere NAV og Voksenopplæringa for å styrke samarbeidet om å få folk i arbeid.  
5. Opprettholde kombinasjonsklassen for innvandrere i videregående opplæring. 

 

Rus 
Mennesker med rusutfordringer trenger tidlig innsats. Rusavhengige faller ofte mellom to stoler når 
det gjelder psykiatriske tilbud og rusomsorg.  

SV vil: 

1. Ha tidlig innsats for folk som sliter med rus.  
2. Støtte frivillige organisasjoner som har tilbud til rusavhengige. 
3. Opprette et akuttmottak/hospits for rusavhengige. 

Psykisk helse  
Det er behov for mer innsats mot stress og psykiske lidelser blant unge og eldre. I dag registrerer vi at 
unge sliter med stress og psykiske lidelser allerede i grunnskolen. Gode barnehager og skoler er 
avgjørende for å forebygge slike problemer. Å se det enkelte barns behov i tidlig alder er den beste 
måten å legge et godt grunnlag for det gode liv.  

SV vil: 

1. Ha en fast helsesykepleier på hver skole, hver dag. 
2. Forebygge ensomhet hos eldre i samarbeid med frivillige organisasjoner og bydelshus. 
3. Styrke psykiatrien i kommunale helsetjenester. 

Avlastning og tilrettelagt arbeid 
Noen grupper trenger mye oppfølgning og tilrettelegging av dagligliv og arbeid. Det er ikke 
tilstrekkelig kapasitet hverken i tilbud om avlastning for de som bor hjemme eller om tilrettelagt 
arbeid. 
SV vil: 

1. Sikre tilstrekkelig kapasitet og koordinering i arbeids-, dag- og botilbud. 
2. Sørge for nok avlastningsplasser for barn med fysiske og psykiske utfordringer.  
3. Flere tilrettelagte arbeidsplasser i GREP. 

4. Få ned ventelistene på bestiller-/tjenestekontoret.  I dag kan det ta opp til 3 måneder. 

 
2 Skien hadde 3,2 % helt ledige i april 2019, mot 2,6 % i Telemark og 2,3 % i Norge. I tillegg kommer de som er 
på tiltaksplasser og i deltidsarbeid. 
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Eldreomsorgen 
Det skal være godt å bli gammel i Skien. Alle skal være trygge på at de skal få en god alderdom 
uavhengig av hvor spreke de er, hvilke ønsker de har for livet sitt, hvor de bor eller hvilket behov de 
har for omsorgstjenester. Eldre som har omsorgsbehov, men ønsker å bo hjemme, skal ha 
medbestemmelse i hvordan omsorgsbehovene blir dekket. Eldre som ønsker og trenger 
sykehjemsplass, skal være trygge på at de får gode liv, mottar tjenester med kvalitet og har faglig 
sterke ansatte rundt seg.  

SV vil: 

1. Ta i bruk velferdsteknologi som kan gjøre at eldre som ønsker det kan bo lenger hjemme. 
2. Ha et variert tilbud, fra hjemmetjenester i egne hjem, eldrekollektiv og omsorgsboliger med 

selvhushold og døgnvakt, til sykehjem for de som har størst pleiebehov. 
3. At brukere av hjemmetjenesten skal bestemme mer over sine egne tjenester. 
4. Utvide kultur- og dagtilbudet til eldre, også i bydelssentrene, og at eldre får et tilpasset 

kulturtilbud på arenaer de befinner seg på. 
5. At de som skrives ut fra sykehus og som ofte har sammensatte hjelpebehov, skal få 

tverrfaglig oppfølgning fra kommunen. 

Boliger til utsatte grupper 
Noen trenger av ulike grunner hjelp til å skaffe seg bolig. Vi vil ha gode kommunale boliger i hele 
kommunen og legge til rette for at flest mulig kan overta boligene etter hvert.   

SV vil: 

1. Ha nok kommunale boliger til de som trenger det, med varierende størrelse, fordelt på alle 
bydeler. 

2. Gjøre det enklere å søke startlån til egen bolig ved å redusere kravet til egen inntekt.  
3. Innføre en ordning med ‘leie til eie’, slik at en andel av den kommunale husleien blir 

omregnet til en egenandel som trekkes fra nå leietakeren kjøper boligen. 
4. At de som utfører egne drifts- og vedlikeholdsoppgaver i kommunale boliger kan få lavere 

husleie. 
5. At kommunen skal samarbeide med boligbyggelaget om prosjekter som kan redusere 

inngangsprisen på boligmarkedet. 

Vern om sykehustilbudet i Skien 
Det pågår en stadig omstrukturering og nedskjæring i sykehussektoren som også rammer 
sykehustjenesten i Skien, på Sykehuset Telemark og Betanien. Dette er viktige tjenester og 
arbeidsplasser for Skien.  

SV vil: Verne om tilbuda på sjukehusene i Skien. 

8. Kunst og kultur, idrett og friluftsliv 
Kunst og kultur 
Kulturaktiviteter har en egenverdi, med kreativ utfoldelse og positive opplevelser. Det bidrar til bedre 
folkehelse gjennom deltakelse, sosialisering og mangfold. Og det gir attraksjonskraft og viktige 
arbeidsplasser.  

Som fylkeshovedstad har Skien et rikt kulturtilbud: kulturinstitusjonene Teater Ibsen, Telemark 
Museum/Henrik Ibsen Museum, Ibsenhuset og Telemark kunstnersenter. Som Ibsens fødeby har vi 
ansvar og muligheter til å formidle Ibsens liv og verk og å sette Skien på kartet som reisemål for 
kulturturister. Vi er stolte over å være en friby for forfulgte forfattere. Som Ibsen-by og friby må 
Skien skape gode vilkår for frie ytringer og samfunnsdebatt. Skien har en rekke tiltak som formidler 
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kunst og kultur til barn og unge, slik som Kulturskolen, barnelitteratur-festivalen Appelsinia, 
Lørdagsbarn og den kulturelle skolesekken. 

Biblioteket er en viktig gratis kulturarena. Det er på høy tid at Skien får et moderne bibliotek i 
sentrum. Men det er også verdifullt å opprettholde bydelsbibliotekene på Gulset og Klyve.  

Bydelshusene har et omfattende tilbud i bydelene.   

Kommunen bidrar til at kunstnere kan leve av arbeidet sitt og bruker deres kompetanse til 
utsmykking, byforskjønnelse og spennende kunstopplevelser for innbyggerne.  

Utfordringen er å videreføre og videreutvikle alle disse tilbudene og samtidig sørge for at alle kan 
delta utfra sine egne interesser. Kultur skal være for de mange. 

SV vil: 

1. Videreutvikle de regionale kulturinstitusjonene Teater Ibsen, Telemark Museum med Henrik 
Ibsen Museum, Ibsenhuset og Telemark kunstnersenter.  

2. Arbeide for at staten bidrar til Ibsen-satsinga i Skien fram mot det nasjonale Ibsen-jubileet i 
2028 med en fast post på statsbudsjettet, i samarbeid med fylkeskommunen og 
stortingsbenken. 

3. Prioritere at det nye Ibsenbiblioteket/fleraktivitetshuset blir bygd i sentrum. 
4. Opprettholde bibliotekene på Klyve og Gulset og kulturtilbudet i bydelshusene som et 

lavterskeltilbud for de mange. 
5. At kulturskolen i økende grad blir en del av skolen og SFO, slik at det kommer mange flere 

barn til gode. 
6. At Skien bidrar til å styrke samarbeidet i Norden gjennom å delta i det nordiske 

vennskapsbysamarbeidet. 

Idrett og friluftsliv 
Idrett og friluftsliv er viktig for folks trivsel og folkehelsa.  

Idretten trenger gode rammevilkår, fra masseidrett til eliteidrett med Odd og Gjerpen i front i fotball 
og håndball. Fritidsparken og Skagerak Arena er våre viktigste anlegg for idrett og fysisk utfoldelse 
som tusenvis av mennesker hvert år har glede av. 

Skien har rike muligheter for friluftsliv tett på byen.  

Det er en viktig utfordring her å få alle med, at ikke utgifter til kontingenter og utstyr hindrer noen i å 
delta. Det er også viktig å ha tilbudet så nær der folk bor at en ikke trenger å kjøre bil for å komme til 
idrettsanlegg, naturstier osv.   

SV vil:  

1. Fortsette å gi gratis halleie og støtte til lag og foreninger som driver i bydelene. 
2. At kontingentkassa for barn og unge er godt kjent i alle idrettslag, og at den aldri skal være 

tom. 
3. At det skal legges til rette for egenorganiserte aktiviteter i alle bydeler, både sommer og 

vinter, med utendørs treningsapparater, turløyper, skøytebaner, lysløyper, skianlegg osv. 
4. Bistå idrettslag i å utvikle gode anlegg for flere aktiviteter. 
5. Videreutvikle Stevneplassen som et park- og aktivitetsområde med lavterskeltilbud.  
6. Bygge utebasseng i Fritidsparken. 
7. Etablere langsiktige byggegrenser for å verne viktige friluftsområder, slik som på Borgeåsen 

og Vindalsåsen. 
8. At alle boligområder skal ha kort vei til sammenhengende naturstier. 
9. Ha flere universelt utformede badeplasser. 
10. Støtte etablering av flere lag i jentefotball. 
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Frivillige organisasjoner 
Innsatsen fra frivillige organisasjoner er et viktige og supplerer til den offentlige innsatsen, både når 
det gjelder kunst & kultur og idrett & friluftsliv. Litteraturhuset i Skien ivaretar våre rike litterære 
tradisjoner. Husflidslaget tar vare på håndverkstradisjoner. Historielagene dokumenter og formidler 
historiske steder og hendinger. Kor, korps og frivillige arrangører sørger for et allsidig musikktilbud. I 
bydelene sørger frivillighetssentralene for aktiviteter. Turistforeningen bidrar til å legge til rette for 
friluftsliv som frister folk til aktivitet. 

SV vil:  

1. Etablere en digital frivillighetsportal for Skien som gir folk oversikt over hva frivillige 
organisasjoner kan tilby. 

2. Styrke frivillig sektor og stimulere til økt frivillig innsats gjennom samarbeid og 
incentivordninger.  

3. Legge til rette for korps med øvingslokaler og hjelp til å styrke rekruttering. 

9. Næringsutvikling og landbruk 
Skien har relativt høy arbeidsledighet og trenger flere arbeidsplasser i privat næring. Her er 
kommunens rolle å tilrettelegge gjennom god arealplanlegging, effektiv infrastruktur og profesjonelle 
og serviceinnstilte kommunale tjenester. Beslutningsprosessene og planverket må gi næringslivet 
forutsigbare rammer.  

Skien er Telemarks største landbrukskommune, med flott matjord og mølla i sentrum. Det er viktig å 
legge til rette for økt lokal og kortreist matproduksjon.  

Kommunen bidrar også til privat næringsutvikling ved å kjøpe varer og tjenester fra privat sektor. Her 
har kommunen en viktig rolle i å styrke det seriøse arbeids- og næringslivet. SV er stolte av å ha 
medvirket til utviklingen av Skiensmodellen som skal hindre sosial dumping. 

SV vil: 

1. Videreutvikle den gode dialogen og samarbeidet med kommunens næringsforeninger. 
2. Styrke Skien Næringsfond som gir etableringslån til de som vil starte nye bedrifter.  
3. Sørge for næringstomter og god infrastruktur, bl.a. en god løsning for RV36 mellom 

Geiteryggen og E18.  
4. Utvikle Skien som et attraktivt reisemål for kulturturisme, med Ibsen og Telemarkskanalen 

som hovedattraksjoner. 
5. Verne matjord mot utbygging.  
6. Styrke lokalmatproduksjon ved å tilrettelegge for formidling og bruk av lokale produkter. 
7. Sørge for å styrke det seriøse arbeidslivet ved å stille krav til arbeidsforhold, miljø og 

lærlingeplasser når kommunen gjør innkjøp og utlyser anbud. 

10.  Skien kommune som arbeidsgiver 
Våre folkevalgte er arbeidsgivere for over 4.000 ansatte. De ansatte er kommunens viktigste ressurs, 
og må tas med i alt utviklings- og endringsarbeid. Ansatte skal ha gode arbeidsvilkår og et 
inkluderende og trygt arbeidsmiljø. En jobb i Skien kommune skal både være til å leve av og til å leve 
med. 

Heltidsstillinger må være hovedregelen 
Det er en stor utfordring at kommunen har altfor mange deltidsstillinger, til dels veldig små stillinger, 
spesielt i omsorgsyrkene. Dette går ut over tjenestekvaliteten ved at brukerne får altfor mange å 
forholde seg til. Og det går ut over de ansatte som ikke kan leve av lønna.  
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SV vil 
1. Ha flere heltidsstillinger og færre deltidsstillinger i kommunen, og at heltidsstillinger skal 

være en rettighet for de som ønsker det.  
2. Etablere en vikarpool med fast ansatte. 
3. Starte opp Duestien barnehage og Kverndalen sykehjem med fulle stillinger 

Et inkluderende og likestilt arbeidsmiljø 
Det kan være vanskelig for mange grupper å komme inn i arbeidslivet. Som stor offentlig arbeidsgiver 
må Skien kommune  ta et særlig ansvar for å tilrettelegge for mangfold. Kommunen må strekke seg 
langt for å tilby lærlingeplasser og praksisplasser.  

SV vil: 

1. Øke antall lærlinger i kommunens virksomheter til minst to per 1000 innbygger. 
2. At kommunen skal ha flere språk-praksisplasser slik at minoritetsspråklige får naturlig 

språkopplæring. 
3. Ansette flere minoritetsspråklige og mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
4. Jobbe for å få en jevnere kjønnsfordeling i yrker og på arbeidsplasser. 

Nei til velferdsprofitører, sosial dumping og bemanningsbyråer 
I de seinere årene har kommersielle virksomheter gjort et raskt inntog i velferdssektoren. 
Velferdsprofitørene i barnehage- og omsorgssektoren har vokst til store internasjonale konserner. 
Bemanningsbyråer operer i alle sektorer, med til dels elendige lønns- og arbeidsforhold. Useriøse 
firmaer utnytter utenlandsk arbeidskraft med uverdige lønns-, arbeids- og boforhold.  

Vi vil at offentlige midler som er satt av til velferdstjenester skal gå uavkortet til disse tjenestene, og 
ikke til profitt i kommersielle selskaper. Vil skiller skarpt mellom private kommersielle virksomheter 
og private ideelle virksomheter som ikke henter ut profitt, og er åpne for at ideelle virksomheter har 
en plass i velferdstjenestene. 

Kommunen kan ikke ha fast bemanning til å utføre alle oppgaver, men må engasjere private 
virksomheter til f.eks. store bygg og anlegg. Da må vi sikre at dette er seriøse firmaer som ikke driver 
med sosial dumping.  

SV vil: 

1. Ikke at kommersielle velferdsprofitører skal få avtaler med Skien kommune.  
2. At kommunen løser flest mulig oppgaver i egen regi. Kommunale og interkommunale selskap 

med egne styrer gir mindre muligheter for politisk styring. 
3. Sørge for at kommunen ikke bruker bemanningsbyråer i sin virksomhet. 

11. Lokaldemokrati og medvirkning 
Vi vil ha mer demokrati i Skien, slik at flere stå bak de avgjørelsene som tas. De beste løsningene blir 
til i nært samspill mellom innbyggerne og de som tar beslutningene. Derfor ønsker vi å videreføre og 
styrke ordningen med lokalutvalgene. De må få en klarere rolle i beslutningsprosessen, og det må bli 
mer attraktivt å delta der. Frivillige lag og foreninger må trekkes inn der de har særlig interesse og 
kompetanse. Barn og unge må få si sin mening i saker som berører dem. Vi har elevråd på alle skoler 
og et aktivt ungdomsråd, men barn og unge må komme enda tettere på beslutningene enn nå. Fordi 
avgjørelsene våre da vil bli bedre, fordi de har en rett til å mene noe om det som skjer i dag - og fordi 
de er framtidas lokalpolitikere.  

SV vil:  

1. Ha en evaluering av ordningen med lokalutvalg for å fornye og styrke den. 
2. Utarbeide en ny modell der barn og unge i Skien får bestemme mer, sammen med elevråd, 

ungdomsråd og andre representanter for barn og unge  
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3. Gi ungdomsrådet talerett i bystyret i saker som gjelder barn og unge. 
4. Fortsette dialogen med Porsgrunn om en mulig kommunesammenslåing. 

 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

12. Regnskap fra SV forperioden 2015-19  
I denne perioden har SV deltatt i den rødgrønne koalisjonen med AP. SP, SV, KRF, MDG og V. Vi har 

vært pådrivere i mange saker. Noen ganger har vi lykkes å få flertall, andre ganger ikke. Under nevnes 

noen områder. 

SV har vært med på: 

1. Budsjett 

- Økt budsjettramma til oppvekst og helse og velferd i budsjettforhandlingene. 

 

2. Omfordeling  

- Inntektene fra eiendomsskatten har blitt brukt til å bekjempe sosiale forskjeller ved at vi 

har satsa på utdanning og oppvekst ( ca 150 mill. pr år i inntektsskatt) 

- Gitt tilbud om månedlige fakturering av skatter og avgifter 

 

3. Aktiviteter for alle barn og unge 

- Sørga for midler til kontingentkassa og utstyr til utstyrssentralen 

- Gratis hall-leie for alle idrettsgrener, også fotball 

 

4. Styrke av skole og barnehage 

- Bygger flere kommunale barnehager, Duestien barnehage 

- Alle skoler har minst en miljøarbeider 

- Mer varierte og rimelige tilbud til alle i SFO 

- Forsøkt å innføre leksefri skole uten å lykkes 

- Kjempa for faste skolekretsgrenser på Stigeråsen 

- Greide lenge å beholde ekstra stillinger i ungdomsskolen 

- Kulturskolen gir et mer integrert tilbud og aktiviteter i SFO 

 

5. Bosetting av flyktninger 

- Tar imot de flyktninger som IMDI ber kommunen om 

- Fått gjennomført en integreringsplan 

 

6. Helse og velferd 

- Nytt sykehjem i Kverndalen 

- Beholdt Lindrende enhet og Samba 

- Satt søkelys på at barnetrygd skal holdes utenfor ved beregning av sosialhjelp 
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7. Natur og miljø 

- Motstander av sanduttak som førte til krateret på Geiteryggen 

- Ga støtte til friluftslivaktivistene på Borgeåsen, Vindalsåsen og Lyngbakkveien og 

Deponiet i Brevik 

- Sett søkelyset på snødumping i Skienselva 

- Stevneplassen som et frilufts- og aktivitetsområde 

 

8. Bypakke og belønningsmidler 

- Nullvekstmålet for personbiltrafikk 

-  Norges rimeligste busskort 

- Bygging av gang og sykkelveier i boligstrøka slik som i Mælagata 

- Motstander av Århusbrua 

- Gode kollektivløsninger i Moflatakryssa 

- Bygging av Landmandstorget 

  

9. Gitt gode økonomiske vilkår for kunst-og idrettsfeltet 

 

10. Lojalt fulgt opp vedtatte planer som: 

- Kommuneplanens arealdel 

- Areal og transportplan Grenland 

- Klima og energiplanen 

       Åse Gro Bakke (gruppeleder for SV) 


