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HORTEN FOR ALLE 
- Fra grå havneby til grønn og frodig fjordby 
 
SIKRE KLIMA OG ARTSMANGFOLD 
Horten skal være en 0-utslippskommune. Klimaendringer, spredning av miljøgifter og tap av 
naturmangfold er vår tids største miljøutfordringer. Naturen har gitt grunnlag for norsk velstand 
og vekst, men bruken av naturressursene må være bærekraftig. Naturmangfoldet og 
livsgrunnlaget må sikres for kommende generasjoner. All utvikling skal være basert på FNs 
bærekraftmål. Vekst er ikke det samme som utvikling. 
 
Horten SV vil: 
• Utfase plast og gummigranulat 
• Innføre krav til at alle nye bygg blir selvforsynt med energi og ha nullutslipp 
• Redusere CO2 utslipp ved å legge til rette for elektrifisert ferdsel, begrense bilbruk i sentrum, 

bedre forhold for syklister (inkl Skoppum stasjon) 
• Etablere skyttelbussruter til Skoppum stasjon, en fra Horten sentrum og en fra Åsgårdstrand. 

Skyttelbussrutene skal korrespondere med alle togavganger. 
• Verne om markagrensen og urørt natur. 
• Verne om dyrket og dyrkbar mark. 
• Alle verneområder skal forbli vernet. 
• Verne artsmangfoldet i Oslofjorden og gjennomføre tiltak for styrking av fiskestammene 
• Fjerne giftig bunnslam og gjennomføre 0-utslipp av miljøgifter i småbåthavner 
• Øke miljø- og klimakunnskapen hos befolkningen bl.a. ved å styrke og utvide aktivitetene på 

Horten Natursenter. 
• Styrke det frivillige miljø- og klimaarbeidet. 
 
ET SOSIALT RETTFERDIG LOKALSAMFUNN 
Fattigdom, rus, kriminalitet og ekstremisme bekjempes best på det lokale plan gjennom å 
redusere forskjellene mellom fattig og rik, og skape tilhørighet, medbestemmelse og tillit. 
 
Alle tjener på et slikt samfunn. Det handler om gode skoler, barnehager, inkluderende nabolag og 
trygge boliger, meningsfulle hverdager og en sikker jobb. Det handler om å skape verdighet i møte 
med det offentlige og sikre folk makt over sitt eget liv. Trygghet, frihet og verdighet skaper gode liv 
for alle. 
 
SV ønsker et samfunn som løfter alle, ikke bare de få på toppen. Vi vil motarbeide alle former for 
privatisering av kommunale tjenester. Vi ønsker å rekommunalisere private barnehager, private 
barnevernstjenester og private rusomsorgstilbud. 
 
Horten SV vil: 

• Å påvirke sentrale politikere slik at barnetrygden økes 



• Barnetrygden skal ikke beregnes som inntekt for familier som mottar sosialhjelp, noe som i 
praksis fører til at de ikke får barnetrygd 

• Å styrke NAV og ulike kommunale hjelpeinstanser slik at økonomiske forskjeller mellom 
innbyggere reduseres og alle gis lik mulighet til å klare seg i livet på egne premisser 

 
ET TRYGT ARBEIDSLIV 
SV vi sikre trygge arbeidsplasser for alle og motarbeide undergraving av stillingsvernet og brudd 
med inngåtte tariffavtaler. Vi har allerede etablert, og kommer til å fortsette, et nært samarbeid 
med fagbevegelsen. Velferd skal være uten profitt. Omsorg skal ikke være butikk. SV sier nei til 
privatisering og konkurranseutsetting og ja til skikkelige arbeidsforhold. Velferd skal tjene folk, 
ikke penger. Alle ressursene som bevilges til felleskapet skal gå til felleskapet, ikke til formuer for 
noen få. 
 
Horten SV vil: 
 

• Sette menneske foran marked. 
• SV vil styrke samarbeidet med de ansattes organisasjoner. Videre vil vi tilby hele og faste 

stillinger og praktisere Arbeidsmiljøloven slik den var før Høyre/FrP åpnet for midlertidige 
ansettelser i 2015.  

• Fjerne ufrivillig deltidsarbeid i Horten kommune. Vi vil ha hele faste stillinger. 
• Ha en vikarpool med fast ansatte vikarer, isteden for innleie fra bemanningsbyråer. Når 

kommersielle aktører får operer inn i kjernen av kommunens oppgaver, skaper det 
utfordringer. Det går ikke bare utover de ansatte, men ut også over kvaliteten på 
tjenestene. 

• Motarbeide sosial dumping. Utenlandske statsborgere som kommer til Norge for å arbeide 
etter EØS-reglene, skal ha samme lønn og arbeidsvilkår som norske arbeidere.  

• Motarbeide utnytting av uorganisert arbeidskraft og bruk av frivillig arbeidskraft i direkte 
konkurranse med det lokale næringslivet eller kommunale oppgaver. 

• Ha et tillitsbasert arbeidsliv med kvalitetsorientert investering i kompetansen til 
virksomhetenes egne faste ansatte.  

• At hele stillinger er hovedregelen ved nyansettelser. Omstillingen fra deltid til heltid 
rapporteres årlig til kommunestyret 

• At bruken av vikarer og innleide vikarer fra vikarbyråer reduseres 

 
ET LEVENDE NÆRINGSLIV 
Horten kommune er rik på naturressurser og kunnskap. Disse fortrinnene skal brukes til å skape 
nye arbeidsplasser og til å utvikle den teknologien vi allerede har. Horten SV vil føre en 
næringspolitikk for å omstille Horten til en grønnere fremtid.  
 
Dette har i mange år allerede vært et konkurransefortrinn. Dette fortrinnet vil bli stadig viktigere. 
Horten kommune har en vakker kystlinje, matproduksjon, kunst og musikkmiljø, vikingmuseet og 
mye mer. Om vi setter disse tingene sammen har vi et godt grunnlag til å kunne bli en populær 
grønn turistby, det vil skape liv i byen og til byens utesteder og butikker. 
 
Horten SV vil: 

• Legge til rette for innovative bedrifter med ideer for miljøvennlig produksjon eller 
produkter. 

• Innføre en aktiv grønn innkjøpspolitikk i kommunen. 
 



 
STYRKE HORTENS ØKONOMI 
Horten er en fattig kommune i nasjonal målestokk. Det kommunale inntektssystemet rammer 
Horten kommune sterkt. 
 
På samme måte som SV arbeider for å utjevne forskjellene mellom enkeltpersoner og grupper, 
arbeidere vi for å utjevne forskjellene mellom fattige og rike kommuner. SV har for eksempel 
foreslått å endre inntektssystemet for kommunene, slik at forskjellene mellom fattige og rike 
kommuner kan bli utjevnet. Dersom Horten i summen av skatteinntekter og statlige overføringer 
hadde ligget på gjennomsnittet for landet, ville vi hatt over 50 millioner kroner mer hvert eneste 
år til å drifte vår kommune. 
 
Selv om Horten er en fattig kommune, har det politiske flertallet i kommunen valgt å ikke innføre 
eiendomsskatt. Dersom vi hadde hatt et rettferdig inntektssystem for kommunene, ville det ikke 
vært behov for å ha eiendomsskatt. Men når det kommunale inntektssystemet er som det er, 
mener SV det er behov for å innføre eiendomsskatt i Horten kommune. Inntektene vil kunne økes 
mellom flere titalls millioner kroner ved å innføre eiendomsskatt på alle faste eiendommer, 
inkludert nærings- og fritidseiendommer. 
 
Eiendomsskatten skal innrettes slik at den blir sosialt rettferdig. Den skal ramme de som har mest 
penger, og skjerme de som har mindre. 
 
Horten SV vil: 
• Å innføre en sosial rettferdig eiendomsskatt for å utjevne forskjeller i samfunnet og skaffe 

kommunen inntekter 
 
STYRKE FOLKEHELSEN 
Fysisk aktivitet er et meget viktig forebyggende helsearbeid. Det er viktig at Horten kommune 
bygger en infrastruktur som stimulerer til fysisk aktivitet. Fysisk inaktivitet med økt fedme fører til 
en rekke lidelser av fysisk og psykisk karakter som kan bli svært kostbart for oss på 
helsebudsjettene i framtida. 
 
Horten kommune har alle muligheter til å bygge Norges beste infrastruktur for fysisk aktivitet og 
gjennom det få en god folkehelse. 
 
Hopp-prosjektet som Horten kommune har satt i gang, har skapt nasjonal oppmerksomhet. I 
Horten er det et meget aktivt og godt idrettsliv. Samarbeidet mellom barnehage, skole og det 
aktive idrettslivet kan bygges videre ut. 
 
Horten kommune har to grønne og frodige kystbyer, skogsområder, fiskeplasser, turstier, som 
også for framtiden må være slik. Grønne områder både i og utenfor bysentrum har i seg selv en 
viktig rolle å spille for livsutfoldelse for alle gjennom hele livsløpet. 
 
Horten SV vil: 
• Videreutvikle kyststien fra Linden til Reverompa (ekspropriere om nødvendig) og deretter hele 

veien langs kysten fram til kommunegrensen Re/Holmestrand 
• Å frigjøre Mellomøya og Østøya for allmennheten 
• Å tilrettelegge for at det offentlige området over Hortenstunnellen (tunnellokket) benyttes til 

folkehelsefremmende tiltak 
• Å sikre fiskeplasser i kommunen 



• Å utrede en treningsbane til roing for barn fra Møringa langs demningen mot Vealøs 
• Å sikre og videreutbygge gode sykkelveier, skiløyper og skøytebaner 
• Å sikre allmenn tilgang til trygge, inkluderende og lett tilgjengelige grøntområder og offentlige 

rom. 
• At det bygges en større skøytebane i Lystlunden.  
 
SIKRE EN TRYGG OPPVEKST FOR ALLE 
En god og trygg barndom er en forutsetning for livsmestring og livskvalitet gjennom livet. En god 
barndom er en investering i en bedre og mer bærekraftig fremtid for oss alle. Likevel øker antallet 
barn som lever i vedvarende lavinntektsfamilier. Dårlig økonomi påvirker barna både direkte og 
indirekte. Dette vil SV gjøre noe med. På Stortinget går for eksempel SV inn for en kraftig økning av 
barnetrygden. 
 
Horten SV vil: 
• Barnetrygden skal ikke beregnes som inntekt for familier som mottar sosialhjelp, noe som i 

praksis fører til at de ikke får barnetrygd. 
• At vi får flere barnehagelærere og grunnskolelærere med høy kompetanse  
• At skoler og barnehager sikres tilstrekkelig bemanning. 
• Å sikre spesialpedagogisk kompetanse i alle barnehager 
• At Barnevernet sikres kompetanse og kapasitet til å gjøre jobben sin. 
• Å motarbeide irrasjonelt hat og forfølgelse av barnevernsansatte 
• At ungdom som har begått kriminelle handlinger rehabiliteres på en god måte 
• At det gis mer kunnskap og informasjon til ungdom på ungdoms- og videregående skole om 

seksuelle overgrep. Dette gjelder særlig for å forebygge overgrep og øke refleksjonsgraden 
rundt hva som kan betegnes som et overgrep. 

• Bedre oppfølgning av ungdom som dropper ut av videregående skole. 
• Motarbeide bruk av hijab på barneskolen 
• At helsestasjon for ungdom skal være åpen hver dag og tilby psykologisk hjelp. 
• Forbedret undervisning på ungdomstrinnet om rus, psykisk helse, seksualitet og trakassering.  
 
ARBEIDE FOR EN TRYGG OG AKTIV ALDERDOM 
Hortens innbyggere skal være trygge på at når de trenger omsorgstjenester, skal kvaliteten være 
god og høy. Eldreomsorgen er en bærebjelke i velferdssamfunnet, og kvaliteten for brukeren må 
settes i sentrum. 
 
SV mener eldreomsorgen løses best av det offentlige, og vil motarbeide alle forsøk på å privatisere 
sektoren. Eldreomsorg er ikke en sektor private tjenestetilbydere bør tjene penger på. 
 
Horten SV vil: 
• At alle skal få plass når som helst på en omsorgstjeneste tilpasset deres hjelpebehov 
• At alle helse- og omsorgsinstitusjoner i kommunen sikres den kompetansen og stabiliteten de 

trenger for å løse oppgavene sine til det beste for innbyggerne 
 
STYRKE DEN SOSIALE INKLUDERINGEN 
SV ønsker å redusere sosiale og økonomiske forskjeller i samfunnet. Da må vi sette inn tiltak for å 
inkludere de som av ulike årsaker faller utenfor. 
 
Horten SV vil: 



• Å bygge opp flere uorganiserte gratistilbud for barn og unge, som for eksempel skøytebane på 
torget og oppgradere løkkene for lokal aktivitet. 

• Å styrke NAV slik at innbyggere med vedvarende lav inntekt kan bruke kommunens tilbud og 
ulike fritidsaktiviteter på linje med alle andre. 

• At kommunen bygger en kunstfrossen skøytebane på Torget. 
• Det innføres heldagsskole i Horten. Leksene gjøres på skolen. Familien skal ha fri og tid 

sammen. Det betyr ikke at elevene ikke skal kunne øve og lese seg opp på oppgaver hjemme 
som er en del av pågående skolearbeid 

• Det innføres et måltid mat på alle skoler.  
• Skolefrukt gjeninnføres på alle klassetrinn. 
• Det er stort behov for bosetting av unge personer med nedsatt funksjonsevne som fortsatt bor 

hjemme i foreldrehjemmet. Det forventes at det fram til 2029 vil være behov for å bosette 75 
personer i denne gruppen. SV vil arbeide aktivt for å få realisert det nødvendige antall boliger 
slik at de ikke skal være nødt til å bli boende i foreldrehjemmet. 

• Økt innsats for forebyggende psykisk helse for ungdom og utsatte grupper 
• At det bygges et livssynsnøytralt seremonirom, slik at alle kommunens innbyggere kan ha 

tilgang på et verdig seremonirom uavhengig av tro eller livssyn. I dag er det bare kommunens 
kristne innbyggere som har et slikt tilbud. Dette er et spesielt prekært behov ved begravelser. 
Rundt 25 prosent av kommunens innbyggere er ikke medlem i et kristent trossamfunn. 

 
SOSIAL BOLIGPOLITIKK 
SV vil at alle skal ha mulighet til å oppfylle sin drøm om å eie sin egen bolig - uavhengig av inntekt. 
SV vil prioritere boligene til barnefamilier med vedvarende lav inntekt og sikre at det bygges 
kommunale boliger for de som sliter med å komme inn på boligmarkedet. 
 
Horten SV vil: 
•  Kommunen skal bygge opp egen boligkompetanse og formidling, og bygge flere hus med 

husbankmidler rundt om i Horten.  
• Kommunal sosial boligbygging for lavinntektsfamilier og førstegangsetablerere 
 
EN GRØNN BY MED PLASS TIL ALLE 
Horten har en unik beliggenhet med korte avstander i Oslofjordregionen og med bysentrum nær 
fjorden. De neste tiår vil store endringer skje i havneområdet og langs Indre havn. 
 
SV vil at de nye byområdene skal være åpne og trivelige med grønne og tilgjengelige områder for 
et aktivt byliv. Nye bygninger i områdene skal være i harmoni med eksisterende bebyggelse og 
skape naturlige overganger til nåværende byrom, gateløp og til Lystlunden. 
 
Horten SV vil: 

• At Hortens identitet som en småby bevares, både mot Indre Havn og mot Oslofjorden 
• SV ønsker levende nabolag. Vi vil derfor innføre boplikt i alle områder som er regulert til 

helårsboliger. 
 
GRØNT NÆRINGSLIV OG MATPRODUKSJON 
Horten skal bli en grønn oase. Vi ønsker at næringslivet skal styrke miljøhensynet i sin virksomhet. 
SV vil derfor ha bedre offentlige støtteordninger som gjør grønne valg og tiltak lønnsomme for 
bedriftene. Horten har verdifull matjord på grunn av geologi og klimatiske forhold, og vi har derfor 
et særlig ansvar for å ta vare på denne. 



 
Horten SV vil: 
• Stimulere til etablering av grønne bedrifter, støtte miljøtiltak i bedriftene og premiere grønne 

arbeidsplasser 
• Kreve at utbyggere satser på gjenvinnbare materialer  
• Legge til rette for lokal matproduksjon  
• Verne om matjord og tilbakeføre matjord der det er tjenlig og mulig. 
• Jobbe for en revitalisering av Oslofjordens rike torskestammer 
• Styrke arbeidet med gjenvinning og gjenbruk 
 
STYRKE FRIVILLIGHETEN 
Frivillig aktivitet er sektorovergripende og omfatter alle samfunnsområder, og har en viktig plass i 
bygging av lokalsamfunnet. Særlig idrett og kultur baseres på at mange frivillige bidrar, men også 
mye omsorgsarbeid, boligarbeid og ikke minst lokalpolitisk arbeid blir gjort på frivillig basis.  
 
SV vil bidra til å få en helhetlig frivillighetspolitikk i Horten, og vil ha økt kunnskap om hvor viktig 
frivillighet er som samfunnsressurs og demokratibygger. 
 
Horten SV vil jobbe for at alle frivillige organisasjoner som ikke har egne lokaler får tilgang på gode 
møteplasser for å kunne drive og utvikle sin aktivitet. 
 
Horten SV vil: 
• At lag og foreninger kan leie kommunens idrettshaller og lokaler gratis 
• Dirigentordningen for korpsene opprettholdes og styrkes 
 


