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HOLE SV
KOMMUNEVALGPROGRAM 2019 – 2023

SV arbeider for et rettferdig og miljøvennlig samfunn globalt, nasjonalt og
lokalt. Det skal vi legge til grunn for alt vårt arbeid i Hole også.
Vi vil ta vare på og utvikle Holes rike natur- og kulturkvaliteter, gi godt og
likeverdig tjenestetilbud til alle og sikre kommunens ansatte gode og
forutsigbare arbeidsvilkår.

I dette valgprogrammet trekker vi fram våre standpunkt i viktige saker for
Hole kommune.

Barn og unge først
Barn og ungdom er viktigste målgruppe for SV. Godt tilbud for alle i barnehage, skole og
SFO er viktig for barns oppvekst og utvikling. Vi skal ha en ungdomspolitikk som gjør at
ungdom trives og kan bosette seg i kommunen.
Hole SV vil:

� Opprettholde barnehager i lokalmiljøene, herunder på Sollihøgda
� Opprettholde tre barneskoler i kommunestyreperioden
� Bygge om og utvide ungdomsskolen til 2021
� Innføre mer fysisk aktivitet og bruk av naturen som læringsarena i skolen
� Investere i utearealene i barnehagene
� Styrke vikarbudsjettene i barnehage, skole og SFO
� Fornye skolemateriell når nye læreplaner innføres fra 2020.
� Ta barnetrygden ut av beregningsgrunnlaget for sosialhjelp.
� Styrke ungdomsrådet ved å bruke det mer aktivt som høringsinstans.
� Styrke kollektivtilbudet og spesielt arbeide for rimelige og gode tilbud for ungdom.
� Legge til rette sosiale møteplasser.

Vei og bane
SV skal fortsatt være en pådriver for realisering av Ringeriksbanen. Planlegging og
byggestart for vei og bane vil prege Hole kommune i kommunestyreperioden. Mye be-
stemmes gjennom statlig reguleringsplan. SV vil arbeide for å ivareta innbyggernes in-
teresser og natur, dyrka mark, kulturlandskap og friluftslivsområder. 
Hole SV er særlig opptatt av:

� Fullverdige løsninger for alle beboere på berørte institusjoner som sjukeheimen.
Om en ikke kan garantere tilfredsstillende forhold for beboerne i anleggsperioden,
vil Hole SV gå inn for at kommunen krever ny sjukeheim framfor midlertidige 
løsninger over mange år.

� Trafikksikre løsninger for gående og syklende i hele anleggsperioden.
� Utfylling av stasjonsområdet på Sundvollen slik at det blir et attraktivt boområde,

ivaretar naturmangfold og legger til rette for ferdsel i strandkanten – samtidig som
vannkvaliteten i Steinsfjorden opprettholdes.

� Kryss på Helgelandsmoen for å ivareta næringsinteresser og lokaltrafikk.
� Et tilstrekkelig friluftsfond til å etablere sammenhengende turrutenett i kommunen.

Dersom forutsetningene endrer seg, vil Hole SV stå fast ved sine opprinnelige
standpunkt om at banen bør legges i en trase som i mindre grad ødelegger natur- og
friluftsområder, og at det ikke trengs firefelts veg, men opprusting med vekt på trafikk-
sikring i hovedsak etter nåværende trase.
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Kulturløft
Kulturtilbudet er limet i samfunnet, skaper identitet, innhold og mening i livet.
Hole SV vil:

� Gjennomføre et kulturløft og styrke kulturbudsjettet i kommunen
� Øke støtten til lag og organisasjoner innen kultur og idrett
� Styrke kulturskolen slik at alle som ønsker det får plass
� Løfte fram Holes kultur og historie gjennom nettsider og informasjon langs stier

og turruter
� Etablere et sammenhengende nett av stier, turruter og skiløyper, herunder Fjordstier

bl.a. langs Steinsfjorden, for daglig transport, friluftsliv og idrett.

Samfunnsutvikling, miljø og arealpolitikk
Gjennom aktiv miljø- og arealpolitikk skal vi ta vare på naturområder, dyrka mark,
kulturlandskap og friluftslivsområder, og samtidig legge til rette for boligbygging og
næringsutvikling. Vi vil utvikle et varmt og inkluderende Hole-samfunn.
Hole SV vil:

� Konsentrere ny utbygging til Sundvollen og Vik, og realisere planlagte boligområder
på Sollihøgda og Helgelandsmoen. 

� Legge til rette for varierte boligtyper, og prioritere rimelige boligtyper slik at ungdom
kan bosette seg i kommunen. 

� Prioritere tiltak for å ta vare på Steinsfjorden.
� Innføre klimaregnskap og klimaplan for kommunen.
� Legge til rette for videre næringsutvikling i etablerte næringsområder.
� Bygge videre på Holes fortrinn innen landbruk og reiseliv
� Opprettholde og utvikle gjenvinningsstasjon i Hole.

Bærekraftig økonomi – kommunen en god og
forutsigbar arbeidsgiver
Forsvarlig kommuneøkonomi der vi i gode tider setter av midler til uforutsette utgifter
og investeringer, legger grunnlag for gode tjenester og utvikling av kommunen. Ansatte
i kommunen er en viktig ressurs som Hole kommune som arbeidsgiver må ta vare på. Vi
ønsker et Holesamfunn med gode offentlige tjenester, små forskjeller og der alle har
mulighet til å delta.
Hole SV vil arbeide for:

� Godt tilbud innen alle sektorer til kommunens innbyggere
� Styrking av vikarbudsjettene i barnehage, skole, SFO og institusjoner – både av

hensyn til brukere og ansatte
� Faste og hele stillinger til ansatte i kommunen som ønsker det.
� Forutsigbare arbeidsvilkår der ingen tjenester konkurranseutsettes.
� Lik lønn til kvinner og menn for likt arbeid.
� Inkludering av alle i arbeidslivet blant annet gjennom etablering av tilpassa

arbeidsplasser.
� Vektlegge tillit til ansatte og godt arbeidsmiljø slik at kommunen har engasjerte,

motiverte og dyktige medarbeidere som utnytter ressursene godt og bidrar til
nyskaping.

� Opparbeiding av fond som gir rom for uforutsette utgifter og framtidige investeringer.
Hvis eiendomsskatt er nødvendig for å ivareta disse målene, vil SV gjeninnføre
eiendomsskatt i Hole – slik 370 andre kommuner har.
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1. Morten Dåsnes, 63 år,
Sundvollen
Jeg er opptatt av arealpolitikk, godt
tjenestetilbud for alle og brenner for
friluftsliv.

2. Neringa Bertasiute, 18 år,
Svendsrud
Klima og miljø er mine hjertesaker.
Jeg er opptatt av at mennesker og
dyr skal ha det bra.

3. Kenneth Sørum Bekkemoen,
30 år, Gomnes
Mine hjertesaker er skole og kultur-
politikk. Utdanning er beste
investering for framtida.

4. Ingri Bratli, 18 år, Vik
Mine hjertesaker er miljø og skole,
og jeg ønsker et mer attraktivt
busstilbud.

5. Fred Harald Nilssen 6. Kari Strande 7. Ahmad Ghanizadeh
8. Grethe Haugen Ghanizadeh 9. Tone O Jansen 10. Arvid Næss

11. Bente Solberg Grande
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