
SV vil gi 
Notodden 
 gnisten 

tilbake
ved å utvikle et lokalsamfunn basert på 

åpenhet,
tillit og

samarbeid

• at kommunen går i dialog med grunneierne på  
Sætreåsen/Tinnemyra om forvaltning av området for å sikre  
allmenhetens interesser. Det samme gjelder området ved Follsjå.

• at det utvikles plan for gang- og sykkelveier i kommunen.

• videreutvikle sti- og løypenettet i kommunen.

• ta hensyn til jordvern, uberørt natur, truede plante- og dyrearter i 
plan- og reguleringsarbeidet.

SENTRUMSPOLITIKK:
Handel i sentrum trues fra flere hold. Derfor må vi tenke nytt for 
å beholde og skape et attraktivt og aktivt sentrum. 
Notodden SV vil:

• arbeide for at legesentre, andre institusjoner og offentlige kontorer 
forblir eller flyttes til sentrum. 

• arbeide for at det legges til rette for boliger i sentrum.

• at det anlegges møteplasser som små grønne oaser, leikeplasser 
o.l i sentrum.

• at torvet utvikles til en trivelig møteplass for alle aldersgrupper.

• bidra til samarbeid mellom gårdeiere og Notodden i sentrum for å 
legge til rette for alternativ bruk av tomme lokaler, f.eks.  
kunstnergate.

KULTURPOLITIKK:
Et mangfoldig kulturtilbud til beste for kommunens innbyggere.
Notodden SV vil:

• at kultur som næring skal være med i en framtidig strategisk plan 
for næringsutvikling.

• at kulturplanen skal ha særlig vekt på barn og unge.

• støtte frivilligheten innen idrett, korps og kultur generelt.

• at kultur, stedsutvikling, miljøvern og næringsutvikling må sees i 
sammenheng.

• at det utvikles en plan for hele kommunens kulturminner.

• at Notodden bibliotek får gode rammevilkår til å utvikle sine  
tjenester og tilbud.

ARBEIDSGIVERPOLITIKK: 
SV skal være en pådriver for godt arbeidsmiljø og en god 
arbeidsgiverpolitikk i Notodden kommune.
Notodden SV vil:

• fremme en heltidskultur i Notodden kommune slik at de som 
ønsker hele stillinger får det.

• at de ansatte skal få tilbud om kompetanseheving.

• arbeide for at Notodden kommune, sammen med næringslivet blir 
en foregangskommune når det gjelder lærlingeplasser.

• at kommunen gir ansatte like muligheter uavhengig av kjønn,  
legning, etnisitet eller religion.

• gjennomføre tiltak som kan redusere sjukefraværet.
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Notodden SVs program bidrar til attraktivitet for næringslivet 
og befolkningsvekst. SV bygger på åpne og demokratiske pros-
esser, medbestemmelse og samarbeid. Vi ønsker små forskjeller 
og sterke fellesskap. Derfor er inkludering, universell utforming, 
gode offentlige velferdstjenester og solidaritet viktig. SV er et 
miljøparti som vil fremme det grønne skiftet i Notodden kom-
mune. 

SKOLE- OG OPPVEKSTPOLITIKK:
Gode barnehager og skoler er lokalsamfunnets viktigste inves-
tering for å gi barn og unge like vilkår for videre utdanning og 
yrkesvalg. 
Notodden SV vil:

• at bygging av barneskole for Heddal på Klokkarrud gjennomføres 
som vedtatt.

• at den anbefalte normen for uteareal for skoler og barnehager 
etterleves.

• tilføre ressurser nok til barn og unge som trenger ekstra hjelp og 
støtte. 

• arbeide for gratis sunn mat i alle barnehager og skoler.

• at kommunen i samarbeid med universitetet arbeider systematisk 
for at Notodden skal framstå som ledende innen det pedagogiske 
tilbudet til barn og unge.

• at det etableres universitetsbarnehage på Sætre som et  
samarbeid mellom kommunen og universitetet.

• etablere trygge og rusfrie tilbud til ungdom, f.eks. ungdomsklubb, 
skatepark o.l.  i sentrum.

• at barnehager og skoler får gratis leie av teateret til sine  
arrangementer.

HELSE- OG OMSORGSPOLITIKK:
SV vil fremme samarbeid på tvers av fagfelt og nivåer for å 
utvikle helhetlige helsetilbud. Trygghet, kvalitet og trivsel skal 
være viktige mål i helse og sosialpolitikken. 
Notodden SV vil:

• ansette fagfolk som kan universell utforming og utvikle en plan 
som kan bidra til at Notodden blir en foregangskommune på 
dette feltet.

• at det utvikles en modell for god samhandling og koordinering av 
tjenester innen rehabilitering.

• ta i bruk ny teknologi som fremmer deltagelse og livskvalitet.

• at det utvikles gode funksjonelle boliger.

• at kommunen til enhver tid har tilstrekkelig antall  
sjukehjemsplasser der folk trives.

• at Skoland aktivitetshus og andre møteplasser får økonomi til å 
utvikle sine tjenester og tilbud.

• styrke demensomsorgen.

• arbeide for at sykehuset på Notodden skal bestå som fullverdig 
sykehus. 

NÆRINGSPOLITIKK:
Notodden SV skal sette et fokus på utvikling av et framtidsretta 
lokalt næringsliv. Styrke offentlig velferd ved å skape attraktiv-
itet for næringslivet. 
Notodden SV vil:

• arbeide for en næringsplan som tar hensyn til det grønne skiftet 
og som gir vekst og muligheter i alle deler av kommunen.

• at nærings-, miljø og stedsutviklingsutvalget (NMS) skal fungere 
som et bindeledd mellom det lokale næringsliv og NUAS.

• styrke Notodden Energis egenkapital.

• legge til rette for næringsutvikling i tilknytning til framtidige 
trasèvalg for E134.

• gå i dialog med landbruksorganisasjonene om muligheter for økt 
lokal verdiskaping innen jord- og skogbruk. 

• at Notodden Lufthavn skal drives med statlige midler og utvikles 
som en viktig ressurs for  næringslivet i Notodden og omliggende 
kommuner. 

• arbeide for å beholde og øke antallet statlige arbeidsplasser i 
Notodden. I den forbindelse blir det viktig å sørge for at Campus 
Notodden får beholde og styrker sin stilling ved Universitetet i 
Sørøst-Norge.

• realisere kommunestyrevedtak om etablering av overgangsbolig i 
Notodden.

VERDENSARV- OG NÆRINGSPOLITIKK:
Notodden SV vil utvikle de mulighetene verdensarvstatus har 
gitt oss.
Notodden SV vil:

• at Forvaltningsplanen for Rjukan-Notodden industriarv blir realis-
ert og får tilført tilstrekkelige ressurser for å bli innfridd.

• at verdensarvsenteret NIA, sammen med den kommunale  
verdensarvkoordinatoren får økonomi og handlingsrom til å 
utvikle aktiviteter og prosjekter knytta til den lokale industriarven.

• utvikle prosjekter med attraksjonskraft til å trekke turister til  
Notodden. «Verdensarven i Miniatyr» er et slikt prosjekt.

• legge til rette for å utvikle gode tilbud, som hotell, camping e.l. for 
tilreisende.

• arbeide for at det utvikles og etableres kulturarrangementer med 
utgangspunkt i vår lokale historie, som f.eks Verdensarvspelet i 
Svelgfossjuvet. 

• at Næring, Miljø og Stedsutviklingsutvalget får en sentral og  
styrende rolle i utviklingen av Notodden som verdensarvkom-
mune. 

• arbeide for etablering av et nasjonalt verdensarvsenter i  
Notodden/Tinn.

• arbeide for at vi får etablert utdanningstilbud knytta til verdensarv 
ved universitetet i Sørøst-Norge, campus Notodden. 

ØKONOMISK POLITIKK:
En forsvarlig økonomi er en betingelse for at 
Notodden kommune skal kunne løse sine oppgaver.
Notodden SV vil:

• arbeide for ansvarlige kommunebudsjetter som gir økonomisk 
handlekraft.

• at nedskjæringer ikke skal ramme samfunnets svakeste og 
utsatte grupper.

• styrke samfunnets svakeste, f. eks. at barnetrygden ikke inngår i 
inntektsgrunnlaget for sosialstønad.

• arbeide for økte statlige bevilgninger til kommunene.

• si nei til privatisering av offentlige tjenester.

• utrede mulighet for kommunal garantiordning ved  
førstegangsetablering av bolig i Notodden.

• utrede «leie til eie» prinsippet i Notodden kommune.

INNVANDRINGSPOLITIKK:
Innvandrere er en ressurs for samfunnet. 
Derfor er det viktig å legge til rette for god integrering.
Notodden SV vil:

• at Notodden bosetter minst det antall flyktninger som staten 
anmoder om.

• at god integrering sikres ved tilfredsstillende bemanning og  
kompetanse i berørte etater.

• styrke norskopplæringa ved inkludering i arbeids- og  
organisasjonsliv.

• utvikle flere felles arenaer i samarbeid med frivillige  
organisasjoner.

• styrke og utvikle det tverrfaglige arbeidet ved «Huset Vårt».  
(Voksenopplæringa )

MILJØPOLITIKK: 
De menneskeskapte klimaendringene er vår tids største trus-
sel. Effektive lokale miljøtiltak er viktige for å lykkes med det 
grønne skiftet.
Notodden SV vil:

• stille klart definerte miljøkrav til alle som leverer varer, tjenester og 
entrepriser til Notodden Kommune.

• at gods- og tømmertransport skal skje på jernbane.

• at kommunens bilpark skal bestå av miljøvennlige biler.

• arbeide for at det i samarbeid med NEL gjøres forsøk med  
kollektivtransport basert på hydrogen, og at vi legger til rette for 
en hydrogenstasjon på Notodden.

• arbeide for at vi beholder og styrker Bratsbergbanen.

• arbeide for at kollektivtilbudet mot Kongsberg, Drammen og Oslo 
styrkes.

• arbeide for at det etableres effektivt kollektivtilbud i det nye fylket 
Vestfold -Telemark.



Notodden SVs program bidrar til attraktivitet for næringslivet 
og befolkningsvekst. SV bygger på åpne og demokratiske pros-
esser, medbestemmelse og samarbeid. Vi ønsker små forskjeller 
og sterke fellesskap. Derfor er inkludering, universell utforming, 
gode offentlige velferdstjenester og solidaritet viktig. SV er et 
miljøparti som vil fremme det grønne skiftet i Notodden kom-
mune. 

SKOLE- OG OPPVEKSTPOLITIKK:
Gode barnehager og skoler er lokalsamfunnets viktigste inves-
tering for å gi barn og unge like vilkår for videre utdanning og 
yrkesvalg. 
Notodden SV vil:

• at bygging av barneskole for Heddal på Klokkarrud gjennomføres 
som vedtatt.

• at den anbefalte normen for uteareal for skoler og barnehager 
etterleves.

• tilføre ressurser nok til barn og unge som trenger ekstra hjelp og 
støtte. 

• arbeide for gratis sunn mat i alle barnehager og skoler.

• at kommunen i samarbeid med universitetet arbeider systematisk 
for at Notodden skal framstå som ledende innen det pedagogiske 
tilbudet til barn og unge.

• at det etableres universitetsbarnehage på Sætre som et  
samarbeid mellom kommunen og universitetet.

• etablere trygge og rusfrie tilbud til ungdom, f.eks. ungdomsklubb, 
skatepark o.l.  i sentrum.

• at barnehager og skoler får gratis leie av teateret til sine  
arrangementer.

HELSE- OG OMSORGSPOLITIKK:
SV vil fremme samarbeid på tvers av fagfelt og nivåer for å 
utvikle helhetlige helsetilbud. Trygghet, kvalitet og trivsel skal 
være viktige mål i helse og sosialpolitikken. 
Notodden SV vil:

• ansette fagfolk som kan universell utforming og utvikle en plan 
som kan bidra til at Notodden blir en foregangskommune på 
dette feltet.

• at det utvikles en modell for god samhandling og koordinering av 
tjenester innen rehabilitering.

• ta i bruk ny teknologi som fremmer deltagelse og livskvalitet.

• at det utvikles gode funksjonelle boliger.

• at kommunen til enhver tid har tilstrekkelig antall  
sjukehjemsplasser der folk trives.

• at Skoland aktivitetshus og andre møteplasser får økonomi til å 
utvikle sine tjenester og tilbud.

• styrke demensomsorgen.

• arbeide for at sykehuset på Notodden skal bestå som fullverdig 
sykehus. 

NÆRINGSPOLITIKK:
Notodden SV skal sette et fokus på utvikling av et framtidsretta 
lokalt næringsliv. Styrke offentlig velferd ved å skape attraktiv-
itet for næringslivet. 
Notodden SV vil:

• arbeide for en næringsplan som tar hensyn til det grønne skiftet 
og som gir vekst og muligheter i alle deler av kommunen.

• at nærings-, miljø og stedsutviklingsutvalget (NMS) skal fungere 
som et bindeledd mellom det lokale næringsliv og NUAS.

• styrke Notodden Energis egenkapital.

• legge til rette for næringsutvikling i tilknytning til framtidige 
trasèvalg for E134.

• gå i dialog med landbruksorganisasjonene om muligheter for økt 
lokal verdiskaping innen jord- og skogbruk. 

• at Notodden Lufthavn skal drives med statlige midler og utvikles 
som en viktig ressurs for  næringslivet i Notodden og omliggende 
kommuner. 

• arbeide for å beholde og øke antallet statlige arbeidsplasser i 
Notodden. I den forbindelse blir det viktig å sørge for at Campus 
Notodden får beholde og styrker sin stilling ved Universitetet i 
Sørøst-Norge.

• realisere kommunestyrevedtak om etablering av overgangsbolig i 
Notodden.

VERDENSARV- OG NÆRINGSPOLITIKK:
Notodden SV vil utvikle de mulighetene verdensarvstatus har 
gitt oss.
Notodden SV vil:

• at Forvaltningsplanen for Rjukan-Notodden industriarv blir realis-
ert og får tilført tilstrekkelige ressurser for å bli innfridd.

• at verdensarvsenteret NIA, sammen med den kommunale  
verdensarvkoordinatoren får økonomi og handlingsrom til å 
utvikle aktiviteter og prosjekter knytta til den lokale industriarven.

• utvikle prosjekter med attraksjonskraft til å trekke turister til  
Notodden. «Verdensarven i Miniatyr» er et slikt prosjekt.

• legge til rette for å utvikle gode tilbud, som hotell, camping e.l. for 
tilreisende.

• arbeide for at det utvikles og etableres kulturarrangementer med 
utgangspunkt i vår lokale historie, som f.eks Verdensarvspelet i 
Svelgfossjuvet. 

• at Næring, Miljø og Stedsutviklingsutvalget får en sentral og  
styrende rolle i utviklingen av Notodden som verdensarvkom-
mune. 

• arbeide for etablering av et nasjonalt verdensarvsenter i  
Notodden/Tinn.

• arbeide for at vi får etablert utdanningstilbud knytta til verdensarv 
ved universitetet i Sørøst-Norge, campus Notodden. 

ØKONOMISK POLITIKK:
En forsvarlig økonomi er en betingelse for at 
Notodden kommune skal kunne løse sine oppgaver.
Notodden SV vil:

• arbeide for ansvarlige kommunebudsjetter som gir økonomisk 
handlekraft.

• at nedskjæringer ikke skal ramme samfunnets svakeste og 
utsatte grupper.

• styrke samfunnets svakeste, f. eks. at barnetrygden ikke inngår i 
inntektsgrunnlaget for sosialstønad.

• arbeide for økte statlige bevilgninger til kommunene.

• si nei til privatisering av offentlige tjenester.

• utrede mulighet for kommunal garantiordning ved  
førstegangsetablering av bolig i Notodden.

• utrede «leie til eie» prinsippet i Notodden kommune.

INNVANDRINGSPOLITIKK:
Innvandrere er en ressurs for samfunnet. 
Derfor er det viktig å legge til rette for god integrering.
Notodden SV vil:

• at Notodden bosetter minst det antall flyktninger som staten 
anmoder om.

• at god integrering sikres ved tilfredsstillende bemanning og  
kompetanse i berørte etater.

• styrke norskopplæringa ved inkludering i arbeids- og  
organisasjonsliv.

• utvikle flere felles arenaer i samarbeid med frivillige  
organisasjoner.

• styrke og utvikle det tverrfaglige arbeidet ved «Huset Vårt».  
(Voksenopplæringa )

MILJØPOLITIKK: 
De menneskeskapte klimaendringene er vår tids største trus-
sel. Effektive lokale miljøtiltak er viktige for å lykkes med det 
grønne skiftet.
Notodden SV vil:

• stille klart definerte miljøkrav til alle som leverer varer, tjenester og 
entrepriser til Notodden Kommune.

• at gods- og tømmertransport skal skje på jernbane.

• at kommunens bilpark skal bestå av miljøvennlige biler.

• arbeide for at det i samarbeid med NEL gjøres forsøk med  
kollektivtransport basert på hydrogen, og at vi legger til rette for 
en hydrogenstasjon på Notodden.

• arbeide for at vi beholder og styrker Bratsbergbanen.

• arbeide for at kollektivtilbudet mot Kongsberg, Drammen og Oslo 
styrkes.

• arbeide for at det etableres effektivt kollektivtilbud i det nye fylket 
Vestfold -Telemark.



Notodden SVs program bidrar til attraktivitet for næringslivet 
og befolkningsvekst. SV bygger på åpne og demokratiske pros-
esser, medbestemmelse og samarbeid. Vi ønsker små forskjeller 
og sterke fellesskap. Derfor er inkludering, universell utforming, 
gode offentlige velferdstjenester og solidaritet viktig. SV er et 
miljøparti som vil fremme det grønne skiftet i Notodden kom-
mune. 

SKOLE- OG OPPVEKSTPOLITIKK:
Gode barnehager og skoler er lokalsamfunnets viktigste inves-
tering for å gi barn og unge like vilkår for videre utdanning og 
yrkesvalg. 
Notodden SV vil:

• at bygging av barneskole for Heddal på Klokkarrud gjennomføres 
som vedtatt.

• at den anbefalte normen for uteareal for skoler og barnehager 
etterleves.

• tilføre ressurser nok til barn og unge som trenger ekstra hjelp og 
støtte. 

• arbeide for gratis sunn mat i alle barnehager og skoler.

• at kommunen i samarbeid med universitetet arbeider systematisk 
for at Notodden skal framstå som ledende innen det pedagogiske 
tilbudet til barn og unge.

• at det etableres universitetsbarnehage på Sætre som et  
samarbeid mellom kommunen og universitetet.

• etablere trygge og rusfrie tilbud til ungdom, f.eks. ungdomsklubb, 
skatepark o.l.  i sentrum.

• at barnehager og skoler får gratis leie av teateret til sine  
arrangementer.

HELSE- OG OMSORGSPOLITIKK:
SV vil fremme samarbeid på tvers av fagfelt og nivåer for å 
utvikle helhetlige helsetilbud. Trygghet, kvalitet og trivsel skal 
være viktige mål i helse og sosialpolitikken. 
Notodden SV vil:

• ansette fagfolk som kan universell utforming og utvikle en plan 
som kan bidra til at Notodden blir en foregangskommune på 
dette feltet.

• at det utvikles en modell for god samhandling og koordinering av 
tjenester innen rehabilitering.

• ta i bruk ny teknologi som fremmer deltagelse og livskvalitet.

• at det utvikles gode funksjonelle boliger.

• at kommunen til enhver tid har tilstrekkelig antall  
sjukehjemsplasser der folk trives.

• at Skoland aktivitetshus og andre møteplasser får økonomi til å 
utvikle sine tjenester og tilbud.

• styrke demensomsorgen.

• arbeide for at sykehuset på Notodden skal bestå som fullverdig 
sykehus. 

NÆRINGSPOLITIKK:
Notodden SV skal sette et fokus på utvikling av et framtidsretta 
lokalt næringsliv. Styrke offentlig velferd ved å skape attraktiv-
itet for næringslivet. 
Notodden SV vil:

• arbeide for en næringsplan som tar hensyn til det grønne skiftet 
og som gir vekst og muligheter i alle deler av kommunen.

• at nærings-, miljø og stedsutviklingsutvalget (NMS) skal fungere 
som et bindeledd mellom det lokale næringsliv og NUAS.

• styrke Notodden Energis egenkapital.

• legge til rette for næringsutvikling i tilknytning til framtidige 
trasèvalg for E134.

• gå i dialog med landbruksorganisasjonene om muligheter for økt 
lokal verdiskaping innen jord- og skogbruk. 

• at Notodden Lufthavn skal drives med statlige midler og utvikles 
som en viktig ressurs for  næringslivet i Notodden og omliggende 
kommuner. 

• arbeide for å beholde og øke antallet statlige arbeidsplasser i 
Notodden. I den forbindelse blir det viktig å sørge for at Campus 
Notodden får beholde og styrker sin stilling ved Universitetet i 
Sørøst-Norge.

• realisere kommunestyrevedtak om etablering av overgangsbolig i 
Notodden.

VERDENSARV- OG NÆRINGSPOLITIKK:
Notodden SV vil utvikle de mulighetene verdensarvstatus har 
gitt oss.
Notodden SV vil:

• at Forvaltningsplanen for Rjukan-Notodden industriarv blir realis-
ert og får tilført tilstrekkelige ressurser for å bli innfridd.

• at verdensarvsenteret NIA, sammen med den kommunale  
verdensarvkoordinatoren får økonomi og handlingsrom til å 
utvikle aktiviteter og prosjekter knytta til den lokale industriarven.

• utvikle prosjekter med attraksjonskraft til å trekke turister til  
Notodden. «Verdensarven i Miniatyr» er et slikt prosjekt.

• legge til rette for å utvikle gode tilbud, som hotell, camping e.l. for 
tilreisende.

• arbeide for at det utvikles og etableres kulturarrangementer med 
utgangspunkt i vår lokale historie, som f.eks Verdensarvspelet i 
Svelgfossjuvet. 

• at Næring, Miljø og Stedsutviklingsutvalget får en sentral og  
styrende rolle i utviklingen av Notodden som verdensarvkom-
mune. 

• arbeide for etablering av et nasjonalt verdensarvsenter i  
Notodden/Tinn.

• arbeide for at vi får etablert utdanningstilbud knytta til verdensarv 
ved universitetet i Sørøst-Norge, campus Notodden. 

ØKONOMISK POLITIKK:
En forsvarlig økonomi er en betingelse for at 
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(Voksenopplæringa )

MILJØPOLITIKK: 
De menneskeskapte klimaendringene er vår tids største trus-
sel. Effektive lokale miljøtiltak er viktige for å lykkes med det 
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Notodden SV vil:

• stille klart definerte miljøkrav til alle som leverer varer, tjenester og 
entrepriser til Notodden Kommune.

• at gods- og tømmertransport skal skje på jernbane.

• at kommunens bilpark skal bestå av miljøvennlige biler.

• arbeide for at det i samarbeid med NEL gjøres forsøk med  
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en hydrogenstasjon på Notodden.
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• arbeide for at kollektivtilbudet mot Kongsberg, Drammen og Oslo 
styrkes.

• arbeide for at det etableres effektivt kollektivtilbud i det nye fylket 
Vestfold -Telemark.



SV vil gi 
Notodden 
 gnisten 

tilbake
ved å utvikle et lokalsamfunn basert på 

åpenhet,
tillit og

samarbeid

• at kommunen går i dialog med grunneierne på  
Sætreåsen/Tinnemyra om forvaltning av området for å sikre  
allmenhetens interesser. Det samme gjelder området ved Follsjå.

• at det utvikles plan for gang- og sykkelveier i kommunen.

• videreutvikle sti- og løypenettet i kommunen.

• ta hensyn til jordvern, uberørt natur, truede plante- og dyrearter i 
plan- og reguleringsarbeidet.

SENTRUMSPOLITIKK:
Handel i sentrum trues fra flere hold. Derfor må vi tenke nytt for 
å beholde og skape et attraktivt og aktivt sentrum. 
Notodden SV vil:

• arbeide for at legesentre, andre institusjoner og offentlige kontorer 
forblir eller flyttes til sentrum. 

• arbeide for at det legges til rette for boliger i sentrum.

• at det anlegges møteplasser som små grønne oaser, leikeplasser 
o.l i sentrum.

• at torvet utvikles til en trivelig møteplass for alle aldersgrupper.

• bidra til samarbeid mellom gårdeiere og Notodden i sentrum for å 
legge til rette for alternativ bruk av tomme lokaler, f.eks.  
kunstnergate.

KULTURPOLITIKK:
Et mangfoldig kulturtilbud til beste for kommunens innbyggere.
Notodden SV vil:

• at kultur som næring skal være med i en framtidig strategisk plan 
for næringsutvikling.

• at kulturplanen skal ha særlig vekt på barn og unge.

• støtte frivilligheten innen idrett, korps og kultur generelt.

• at kultur, stedsutvikling, miljøvern og næringsutvikling må sees i 
sammenheng.

• at det utvikles en plan for hele kommunens kulturminner.

• at Notodden bibliotek får gode rammevilkår til å utvikle sine  
tjenester og tilbud.

ARBEIDSGIVERPOLITIKK: 
SV skal være en pådriver for godt arbeidsmiljø og en god 
arbeidsgiverpolitikk i Notodden kommune.
Notodden SV vil:

• fremme en heltidskultur i Notodden kommune slik at de som 
ønsker hele stillinger får det.

• at de ansatte skal få tilbud om kompetanseheving.

• arbeide for at Notodden kommune, sammen med næringslivet blir 
en foregangskommune når det gjelder lærlingeplasser.

• at kommunen gir ansatte like muligheter uavhengig av kjønn,  
legning, etnisitet eller religion.

• gjennomføre tiltak som kan redusere sjukefraværet.

1 2 3 4 5

Våre kandidater tar kampen for 
et varmere og grønnere 

Notodden gjennom åpenhet, 
tillit og samarbeid.

1 Reidar Folke Solberg
2 Anne Haugen Wagn
3 Håvard Bakka
4 Else Marry Solberg Aasen
5 Borgar Løberg

SV-Notodden takker deg for at du har lest programmet vårt og  
oppfordrer deg til å stemme SV ved høstens valg 8. og 9. september!

6  Silje Tobiassen Borgejordet,  

7  Jan Egil Weiseth

8  Camilla Eriksen

9  Øyvind Nesthus

10  Eva Merete Bjerkholt

11 Paul Kristian Steen

12 Ester Romme Bakka

13 Jonas Jalali

14 Frida Bunkholt Haslekås

15 Elin Slokvik

16 Mohamad Omar Yahya Isa

17 Finn Gunleik Smedstad

18 Liv Kjersti Nordhov Dale

19 Silje Steinhaug Christoffersen

20 Morteza Amari

21 Anne Marie Håseth

22 Liv Kasin

23 Ole Guren Sarpebakken

24 Berit Hersir Lund

25  Yusuf Kaya 

26 Veslemøy Eliassen

27 Ole Kristian Murtnes

28 Ingunn Solberg

Notodden SV
v/Reidar Folke Solberg
Høybødalen 20, 3679 Notodden

Følg oss på Facebook   
www.sv.no
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