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Våler SV
Program 2019 - 2022 

1. Tore Andersen (kumulert) 
2. Signe Rygg (kumulert) 
3. Leif Gunnar Hansen (kumulert) 
4. Liv Belgen 
5. Atle Flatebø 
6. Berit Handberg 
7. Åsmund Oma Aanestad-Bakke 
8. Siw-Elisabeth Andersen 
9. Jorunn Helene Tinglum 

  Mennesker – 
ikke markeder



FORSKJELLSNORGE, ULIKHET OG BARNEFATTIGDOM

I Våler er det 74 barn som oppfyller «fattigdomskriteriene». Dette 
tilsvarer nesten tre skoleklasser, med barn som er «usynlige» 
for mange, barn som litt etter litt forsvinner ut av fotballaget 
og fellesskapet. Derfor er det viktig at kommunen fører en poli-
tikk for inkludering og omfordeling.
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Tiltak:
• Barnetrygd skal ikke regnes som foreldres inntekt når sosialhjelp beregnes.
• 100 000 kr årlig til frivillige idrettslag/organisasjoner til dekning av kontingent og  
   aktiviteter for barn som trenger det.
• Sikre ferietilbud for barn mellom 7 og 16 år.
• Gratis utlån av fritidsutstyr.
• Styrke NAV og tjenester og tilbud rettet mot unge for å sikre arbeid og aktivitet.
• Pådriver for at handlingsplan mot barnefattigdom blir fulgt opp.
• Sikre kommunal boligbygging og utvikle modell for leie til eie.
• Utrede en mer rettferdig eiendomsskatt med innføring av bunnfradrag.



MILJØKOMMUNEN VÅLER

Våler SV tar ungdommenes klimaopprør på alvor. Vi må erkjenne 
at kloden ikke har bæreevne til evig vekst. Tapet av natur truer 
menneskeheten ifølge FNs naturmangfoldpanel og klimapanel. 
Natur- og klimaproblemene er et globalt problem som rammer der 
vi bor. Teknologiske løsninger på avgrensete områder er ikke nok, 
vi må gjøre noe med samfunnsutviklingen.

Tiltak:
• Fortsatt ha tre nærmiljø med barnehage, skole, omsorgsbolig, butikk og møteplasser.
• Bærekraftig stedsutvikling ledes av kommunen, ikke kommersielle aktører. Vi vil ha  
   boliger som kombinerer økologi, teknologi og estetikk. Solpanel, egne kretsløp for avfall,  
   system for mottak av regnvann (flomvern).
• Busstilbudet i Våler må styrkes radikalt.
• Våler skal bli en enda bedre tur- og sykkelstikommune.
• Kommunen må ha en ambisiøs klimaplan som følges  
   opp med årlige klimaregnskap.
• Alle kan delta i en folkebevegelse for klima i Våler.   
   Innbyggerne fortjener mer kunnskap om klima- og  
   naturutfordringene våre. Kunnskap er nøkkelen til  
   forandring av egne vaner og hva som kan gi resultater.  
   Miljøprogram i skolen.
• Grønne gründere og forskningsressurser/prosjekt.  
   Kommune, bønder, skog- og grunneiere  
   kan ha nytte av å samarbeide med forskningsmiljø. Lokal mat fra landbruk og natur.
• Opprette stilling som miljø- og innovasjonsrådgiver med ansvar for klimaplan og klima 
   regnskap, miljørettet næringstiltak, innovativ forskning og gründervirksomhet.
• Landbruket er ikke problemet, men muligheten. Vi må ha politikere med kunnskap og mål for  
   bærekraftig framtid. Bøndene bidrar med matproduksjonen og jordvelferd på naturens og  
   klimaets premisser, produserer trygg mat, velholdt kulturlandskap, god dyrevelferd.
• Vi må ha et fagmiljø i kommunen som  er framtidsrettet og håndhever lovverket strengt
  (odelsloven, konsesjonsloven, jordloven, friluftsloven og kulturminneloven).
• Forsøk med regenerativt landbruk og hagebruk, en pløye- og gravefri driftsform som  
   bygger opp livet i jorda (mold, dyrking i kompost). Økt lagring av karbon, økt styrke mot  
   tørke og flom.
• Økt selvforsyning og matauk på Vålers ressurser. Andelslandbruk, nedlagte småbruk,  
   hagedyrking, skolehager.   
• Frivillig skogvern og et aktivt og bærekraftig skogbruk der naturen gjødsler seg selv er  
   et godt klimatiltak. Kompostering av avfall fra skogbruk.
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Tiltak:
• Utvidet støtteapparatet rundt barna i barnehagen og skolen med bl.a. flere  
   sosiallærere, helsesykepleiere og psykolog.
• Økt oppmerksomhet på vold, seksuelle overgrep og mobbing, og krav til kompetanse  
   blant de ansatte innen disse tema.
• Forsøk med leksefri skole, slik at lekser gjøres på skolen, ikke hjemme.
• Styrke tilbudet med skolemat.
• Bare kvalifiserte lærere kan undervise i Våler-skolen.
• Skolehverdag med god variasjon mellom teoretisk og praktisk læring, og fysisk aktivitet.  
   Samarbeid med innbyggere/lokale ressurser for å lage arenaer for praktisk læring.
• Sørge for at inneklimaet blir forsvarlig ved Svinndal skole og Kirkebygden ungdomsskole.

SKOLE OG BARNEHAGE

En inkluderende fellesskole og barnehage er viktig for å sikre at 
alle barn får et godt opplæringstilbud, uavhengig av bosted eller 
økonomisk bakgrunn. Da trengs kun kvalifiserte lærere og peda-
gogiske ledere, flere yrkesgrupper inn i skolen, tidlig innsats og 
en praktisk og variert skoledag.
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Tiltak:
• Å bidra til at debattene i større grad foregå i kommunestyre og politiske utvalg.
• Åpenhet, tydelig kommunikasjon og gjennomsiktige kommunale prosesser, slik at  
   innbyggerne kan følge prosessene i kommunen.
• Administrasjon har for mye makt, vi må ha økt politisk kontroll og innflytelse. Det må  
   gjøres en grundig politisk gjennomgang av hvilke saker rådmannen skal ha myndighet  
   til å avgjøre alene.
• Nedsette flere ad hoc komiteer (f.eks. byggekomkomitè skole), der andre innbyggere  
   med fagbakgrunn og andre engasjerte i saken som ikke har sete i kommunestyret,  
   kan bli valgt.  
• Mer bruk av folkemøter og folkeavstemninger i kommunen. Barn og unge skal gis  
   innflytelse gjennom  
   ungdomsråd og av- 
   stemninger via internett.
• Deler av kommunens  
   budsjett kan være til  
   avstemning og avgjøres av  
   innbyggerne  
   (deltakende budsjettering).
• Ordførers lønn skal ikke  
   overstige kr 600 000.
• Varaordfører og gruppeledere  
   skal ikke ha særskilt godt 
   gjøring for sine verv.

DELTAGENDE DEMOKRATI

For SV er det alltid et mål å utvide demokratiet. Rommene for 
politikk og samfunnsutvikling må åpnes opp. Flere må få mu-
lighet til å påvirke hvordan deler av pengene brukes i kommunen. 
SV ønsker et åpent demokrati med folkemøter og andre former 
for økt deltakelse.
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Tiltak:
• Nei til privatisering og konkurranseutsetting av velferd og tjenester.
• Nei til bruk av innleie, ja til kommunalt fast ansatte vikarer
• Økt grunnbemanning og heltidsstillinger.
• Ta initiativ til en tillitsreform. De som arbeider med mennesker skal ikke overstyres av  
   rapportering og målstyring. De ansatte må i stedet få tid, tillit og mulighet til å utøve  
   faglig skjønn i arbeidet. 
• Stille krav til arbeidsforhold ved offentlige innkjøp og anbud.
• Flere kommunale lærlingeplasser.

ARBEIDSLIV, PRIVATISERING OG PROFITT

Det er i fellesskapets interesse at både helse, omsorg, renhold 
og renovasjon utføres faglig og forsvarlig. Privatisering gjør at 
folkevalgte mister kontroll og oversikt, samtidig som avgjørende 
samfunnsområder overlates i private hender, utenfor demokratisk 
styring og kontroll.
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Tiltak:
• Alle innbyggere i Våler skal få kjærlighet, og alle skal gis mulighet for fellesskap med  
   andre.
• Pleietrengende skal ha færrest mulig pleiere å forholde seg til, stoppeklokka skal  
   kastes.
• Legge til rette for at eldre kan bo hjemme og opprettholde et aktivt og sjølstendig liv,  
   hjemmetjenester med integrert praktisk bistand.
• Vi må ta vare på vår egen kultur. Bygdetunet på Berg, Slåttemyr skal holdes vedlike/ 
   utvikles. Hovedbygningen på Fledsberg (Vålers eldste?) må restaureres til igjen å bli  
   en herskapelig bygning. Bygningen kan bli en del av bygdemuseet, et sosialt treff 
   punkt og til utleie.
• Roos bør fortsatt eies av kommunen. Roosveien må rekommunaliseres.
• Servicebygget på Kirkebygden og eiendommen som idrettslaget har oppført huset på,  
   skal overføres til Vansjø/Svinndal idrettslag vederlagsfritt.

INNBYGGERE, HELSE OG KULTUR

SV vil ha en politikk som bygger på små forskjeller og sterke 
fellesskap.

  Vi ønsker dere 
et godt valg!



 

1. kandidat
Tore Andersen  (38 år)
Vi må ta ungdommens klimaopprør på alvor. Natur- og 
klimaproblemene er et globalt problem som rammer der vi 
bor. Også i Våler trenger vi tiltak som både kutter utslipp og 
skaper nye grønne arbeidsplasser. Dessuten må busstilbudet 
i Våler styrkes radikalt.
soluptam, ipienda.

2. kandidat
Signe Rygg (58 år)
Alle mennesker skal ha et sted å bo. Flere boliger må eta-
bleres utenfor dagens kommersielle boligmarked. Jeg vil ta 
initiativ til at Våler kommune setter i gang prosjekter med 
leie-til-eie. Samtidig vil jeg bidra til å sette utfordringene 
Våler har med barnefattigdom øverst på dagsorden i kom-
munestyret.

3. kandidat
Leif Gunnar Hansen  (73 år)
Barna er framtida vår. Det er veldig viktig at alle elver i Våler-
skolen får like muligheter for å mestre skolen. Barn som kom-
mer på skolen uten å ha spist frokost eller uten matpakke, 
vil slite med konsentrasjonen gjennom dagen. I en hektisk 
hverdag vil nok mange også slite med å få ro til lekser. Derfor 
vil vi prioritere gratis skolemåltid og skolelekser framfor 
hjemmelekser.

Meld deg inn i SV!
Send SMS med
INNMELDING <din e-post>
<ditt navn> <din adresse>
til 2090 (100 kroner)

Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22

0654 Oslo
21 93 33 00

post@sv.no
sv.no
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