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KLIMA – skape et nytt samfunn
Norske kommuner må ta et større klimaansvar. Kommunene må bidra ved å påvirke 
forbruk og ta ansvar som samfunnsutviklere. FN gir oss ti år på å halvere klimagass-
utslippene våre. Ved neste kommunevalg er det sju år igjen.

Vi må skape ei framtid som ikke bygger på at vi forbruker ressurser på bekostning av
fattige deler av verden og kommende generasjoner. Samtidig må vi opprettholde et
levedyktig og velfungerende lokalsamfunn. Dette er ei formidabel oppgave som SV ikke
kan løse på egen hånd. Vi ber om din hjelp til å sette saka på det politiske sakskartet i
Nore og Uvdal.

Flyktninger og integrering – uverdig behandling
Tusenvis av flyktninger lever i uverdige forhold ved Europas yttergrenser og slipper ikke
inn i europeiske land, som Norge. Mange drukner i Middelhavet i jakta på et tryggere liv.
Nore og Uvdal har kapasitet og kompetanse til å ta imot flere flyktninger og trenger flere
innbyggere. Dette er en absurd situasjon som SV vil gjøre noe med. 

Helse og omsorg – det handler om å kjenne seg trygg
2020 er et skjebneår for framtida til den lokale legevakta. Da kommer den nye 
akuttforskrifta som vil fortelle oss hvilke muligheter vi har framover. Tegn tyder på at
lokal legevakt vil bli dyr for oss, om det i det hele tatt kan la seg gjennomføre. 
Nærhet til helsetjenester er grunnleggende for folks trygghet. SV vil jobbe for dette.

SV vil:
Klima
• bevisstgjøre politikere, kommuneadministrasjon, næringsliv og øvrig befolkning på hvilke muligheter 

vi har for å påvirke framtidssamfunnet. Denne prosessen må starte med informasjon til alle gruppene.
• kartlegge Nore og Uvdals bidrag til klimautslipp.
• lage en konkret og informativ energi- og klimaplan når gjeldende plan skal rulleres i 2020.

Flyktninger
• påvirke sentrale politikere og myndigheter, slik at Norge åpner for å ta imot flere flyktninger.
• jobbe med planen for flyktningarbeidet som trolig skal revideres i 2020.
• jobbe for å beholde boligen for enslige, mindreårige flyktninger.
• fortsette arbeidet med å skaffe kommunal bil til kjøreopplæring for flyktninger.

Helse og omsorg
• opprettholde lokal legevakt og god ambulansetjeneste.
• innføre eiendomsskatt framfor å kutte i viktige velferdstilbud.
• unngå ytterligere budsjettkutt som forverrer ansattes arbeidsforhold og tilbudet til pasientene.
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• støtte arbeidet for heltidsstillinger til dem som ønsker det, samtidig som vi tar vare på den 
kompetansen som finnes blant frivillig deltidsansatte.

• ha gode systemer for å ta brukere med på råd ved alle kommunale tjenester.
• støtte tiltak i forebyggende helsearbeid.

Oppvekst
• opprettholde dagens skolestruktur og lærertetthet.
• videreføre ordninga med varm skolemat.
• opprettholde/ utvide dagens tilbud ved NVS.
• gi alle tilgang til gode rusfrie kulturtilbud.
• gå mot at det serveres alkohol i alpinanlegg mens bakkene er i bruk.
• ha fokus på trafikksikkerhet gjennom hele skoleløpet.

Nærings- og arbeidsliv
• etablere forum for samarbeid mellom politikere, kommuneadministrasjon og næringsliv for å bedre 

tillitsforholdet og utarbeide strategi for en grønn omlegging av næringslivet.
• styrke primærnæringene og opprettholde små bruk for å ivareta matvaresikkerhet 

og gi mulige arbeidsplasser.
• at utviklingen av turistnæringa ses i forhold til naturens og landskapets tålegrense og 

i lys av klimakrisa.
• at hensynet til miljøet må gå foran profitthensyn og snevre økonomiske interesser i alle beslutninger.
• bruke erfaringer fra «Nore og Uvdal for framtida» til å sikre bedre prosedyrer for kommunal 

omorganisering i framtida.

Samferdsel og trafikksikkerhet
• beholde dagens bussforbindelse med Kongsberg og Geilo, både når det gjelder hyppighet og prisnivå.
• at kommunens ansatte i størst mulig grad benytter kollektivtransport ved møter. Dette vil bety 

økonomisk innsparing og samtidig være et bidrag til at busstilbudet opprettholdes.
• at planene om ny vei Hokksund – Lampeland skrinlegges.
• støtte initiativ til persontogpendel Flesberg – Kongsberg.
• arbeide for tilbud om kollektivtransport tilpassa turistområdene i kommunen.

Kultur
• motarbeide eventuelle forslag om å nedlegge Numedalsbanen mellom Flesberg og Rollag.
• opprettholde og videreutvikle et godt kulturtilbud.
• oppgradere Rødberghallen slik at den blir bedre tilpasset allsidige kulturaktiviteter.
• støtte nettverk som gjør det mulig å ta imot nye innbyggere på en god måte.

Miljø
• opprette bedre renovasjonsordning med kildesortering også for hytter.
• avgrense snøskuterbruk til nyttekjøring.
• gå mot fortetting av hyttefelt på bekostning av friområder.
• motarbeide tilrettelegging for masseturisme i verneområder.
• være vaktbikkje i miljøsaker og passe på at slike saker får en seriøs politisk behandling.



Kandidat: Født:
1. Tov Sandnæs 1949
2. Magnhild Karsrud 1991
3. Erik Hauge 1956
4. Sigrun Heimdal Blaavarp 1988
5. Nils Friis 1950
6. Lill Synnøve Samuelsen 1953
7. Solveig Vagstein 1976
8. Jens Jacob Jensen 1964
9. Gro Kollandsrud 1951

10. Asgeir Blaavarp Heimdal 1991
11. TorunnHelene Bakka 1956
12. Ola Grøvdal 1953
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