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SV - FOR DE MANGE, IKKE FOR DE FÅ
SV er et sosialistisk parti som setter fellesskap og menneskeverd foran profitt
og effektivisering. Vi vil ha et samfunn med små forskjeller og sterke fellesskap,
der innbyggerne har makt over egne liv.. SV vil ha et samfunn der alle skal ha samme 
muligheter - uansett bakgrunn, bosted, kjønn og livssyn. 

SV er et feministisk parti. Det skal være synlig i vår politikk. Vi vil arbeide for
likelønn og heltidsstillinger, bekjempe seksuell trakassering på arbeidsplasser
og på skolene våre, og utfordre kjønnsstereotypiene som vi møter fra vi er små. 

SV vil ha mer demokrati og vil styrke lokaldemokratiet gjennom dialog med
innbyggerne, reell brukermedvirkning og større påvirkning fra innbyggerne. 

SV vil ta vare på naturen så de som kommer etter oss også skal få oppleve
enhetlig landskap, et rikt biologisk mangfold, gode urbane strukturer og urørt
natur. Vi vil legge føre-var-prinsippet til grunn ved irreversible inngrep. 

SV sier nei til profitt i velferden der velferdsprofitører tjener store summer på
fellesskapets midler. Kommunens inntekter blir til formuer for noen få, framfor
velferd for de mange. Vi mener dette er feil bruk av fellesskapets midler. Vi ønsker
ikke kommersielle aktører i våre omsorgstjenester. 
     
SV vil gi kommunalt ansatte tillit i stedet for målstyring. Våre ansatte må ha 
tid og mulighet til å utøve sitt faglige skjønn for best mulig tjenester. Sammen 
med økt bemanning, redusert arbeidstid og kommunalt fast ansatte vikarer, vil 
det gi bedre tjenester, mindre sykefravær og bedre bruk av offentlige midler.   
 
SV vil jevne ut de økende økonomiske forskjellene i kommunen vår.
Vi må sikre innbyggerne et godt velferdstilbud med god kvalitet i kommunale
tjenester som barnehage, skole, helse og eldreomsorg. Dette vil vi finansiere
gjennom en eiendomsskatt med sosial profil og et høyt bunnfradrag på 
4 000 000. 
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SV SATSER PÅ BARN OG UNGDOM
Barn og ungdom er våre viktigste
satsningsområder for et bærekraftig, 
godt samfunn. SV vil jobbe for at
Bærum skal være en god kommune for
alle barna, uavhengig av foreldrenes 
inntekt og sosiale status. Vi vil derfor
jobbe for gode fellesarenaer, og 
gjøre barnehagene og skolene våre 
bedre rustet til å fange opp og hjelpe
barn med ekstra utfordringer. Vi må 
legge større vekt på forebygging og 
tidlig innsats.

Barnehager
Barnehagedrift er et offentlig ansvar.
Barnehagen skal gi et godt pedagogisk 
tilbud til alle barn i kommunen,
samtidig som mangelen på utdannede 
pedagoger er en stor utfordring.
Vi må bli en attraktiv arbeidsgiver for 
pedagoger gjennom å gi de ansatte
reell innflytelse over egen arbeidshverdag,
lov til å utøve faglig skjønn, samt drive 
profesjonsutøvelse. I dag er det en
kunstig ubalanse i kjønnssammen-
setningen blant førskolelærere.
Gjennom å jobbe for å få flere menn 
inn i barnehagene vil vi både få et 
bredere grunnlag å rekruttere fra, samt 
bidra til å gi barna våre en naturlig
variasjon av voksne omsorgspersoner. 

Barnas behov skal stå i sentrum,
og læring gjennom lek skal være den 
grunnleggende pedagogiske normen.  

Bærum SV vil:
n	at kommunen tar ansvar for drift
 og bygging av nye barnehager.
n	at pedagognormen følges, og at
 bemanningsnormen er gjeldende
 for hele åpningstiden.

n	at normen for lekeareal innendørs 
 og utendørs må følges, og ikke kan
 fravikes ved dispensasjon.
n	at alle barn gis rett til barnehage-
 plass fra de er ett år, uavhengig når
 på året de er født.
n	ha flere “Åpne barnehager”
 som et viktig integrerings- 
 og aktiviseringstilbud.
n	at det satses på å rekruttere flere
 menn inn i våre barnehager, blant
 annet gjennom å skape egne nettverk
 for mannlige barnehagepedagoger.

Skole
SV jobber for heldagsskolen. Vi ønsker 
en nærmiljøskole hvor alle gis lik
mulighet for læring. Kvaliteten i skolen 
må opprettholdes med nok kvalifiserte 
og engasjerte lærere, og gode ledere 
med nok tid. Barneskolen skal være 
et sted hvor lek og læring går hånd i 
hånd. Barn lærer gjennom å oppleve 
og erfare, og gjennom lek. Skolene
må derfor settes i økonomisk stand
til å drive undervisning også utenfor 
klasserommet. Gratisskolen er fortsatt 
vår gjeldende norm. 

Bærum SV vil:
n	at skolen skal være offentlig, og at
 skolebygg skal eies av kommunen. 
n	gjeninnføre gratis frukt og grønt
 i skolen.
n	at skolebibliotekene rustes opp,
 og er en ressurs i den digitale
 skolehverdagen.
n	ansette flere profesjoner i skolen
 slik at skolene våre blir bedre rustet
 til å ivareta hele barnet.

n	at kulturskolen integreres
 i SFO-tilbudet.
n	innføre søskenmoderasjon for
 alle søsken uavhengig om de er
 i barnehage eller SFO inntil vi har
 fått heldagsskolen på plass.

Barnevern
Barns stemmer må høres i alle forhold 
som angår dem. Et fungerende barne-
vern kan styrke og hjelpe familier til å 
fungere. SV er opptatt av at de ansatte 
skal ha nok tid til hver sak, slik at barna 
og deres familier får god hjelp tilpasset 
akkurat deres behov. Begrense antall 
saker per ansatt og rekruttere flere
barnevernspedagoger, er derfor to
viktige tiltak.

Bærum SV vil:
n	styrke det lokale barnevernet gjennom 
 flere ansettelser og bedre muligheter 
 for etterutdanning. 
n	gi barn og ungdom trygghet gjennom 
 faste kontaktpersoner. 
n	jobbe for god samhandling 
 og kommunikasjon mellom de 
 ulike hjelpeinstansene. 
n	sikre at tidligere barnevernsbarn 
 får tilbud om ettervern som inkluderer 
 en kjent og trygg kontaktperson, samt 
 videreføring av tiltak barnet fortsatt 
 har behov for. 
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BISTAND OG OMSORG
Vi må ta særlig vare på sårbare
befolkningsgrupper i kommunen,
slik at alle får utnyttet sine evner,
og ha god livskvalitet i alle livets 
faser.

Helse 
Sykehusene er dessverre ikke underlagt
demokratisk styring. Vi vil likevel jobbe 
for at Bærum sykehus skal bestå med 
et fullverdig tilbud. 

Alle skal ha rett til nødvendig og
tilstrekkelig helsehjelp uavhengig
av hvor vi bor, og hvor mye vi tjener.
SV vil bekjempe de urettferdige
helseforskjellene. SV vil ha en politikk 
der helse- og sosialarbeid sees i et
utvidet perspektiv, der bedring av
levekår og utjevning av klasseforskjeller
står sentralt. Kamp mot arbeidsløshet
er derfor en viktig helsepolitisk sak. Ved
å kombinere et aktivt forebyggende
arbeid med et fleksibelt helse- og
sosialtilbud knyttet til nærmiljøet,
vil flere bli i stand til å mestre sine
egne liv.

Bærum SV vil:
n	øke antallet helsesykepleiere ved  
 helsestasjonene.
n	styrke lavterskel-tilbudene innen
 psykisk helse slik at tilbudene er
 synlige og tilgjengelig for dem som
 trenger det.
n	styrke forebyggende arbeid mot rus
 ved å jobbe for gode rusfrie arenaer
 for barn og ungdom, samt øke
 ressursene til utekontakten.
n	styrke den kommunale rusomsorgen. 
n	arbeide for økt antall hjemmebesøk
 av jordmor/helsesykepleier.

En eldrevennlig kommune
Det skal være godt å bli gammel i
Bærum. En god eldrepolitikk legger til
rette for aktive og trygge liv der de eldre 
får bestemme over egen hverdag.
Eldre og mennesker med funksjons-
begrensninger skal trives i kommunen 
og leve aktive liv i samsvar med sine 
interesser. Ingen skal oppleve
diskriminering på grunn av alder, kjønn, 
funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller 
seksuell orientering.

Eldre med omsorgsbehov som ønsker 
å bo hjemme skal ha medbestemmel-
sesrett i hvordan omsorgsbehovene 
blir dekket. De som ønsker og trenger 
sykehjemsplass skal være trygge på at 
de får gode liv, mottar tjenester med 
kvalitet, og har faglig sterke ansatte 
rundt seg. 

Bærum SV vil:
n	beholde og styrke seniorsentrene,
 og opprette nye sentere i Sandvika
 og på Fornebu.
n	aktivt bidra til bygging av alternative 
 botilbud, eldrekollektiv og 
 flergenerasjonsboliger.
n	utvikle møteplasser med ulike  
 profiler, og et kulturtilbud som
 fremmer integrering og tar hensyn
 til ulike minoritetsgruppers behov.

n	sørge for at hjemmesykepleieren
 har nok tid til å utføre god pleie.
n	øke beboernes og pårørendes 
 innflytelse på dagsplanen
 og aktivitetstilbudet på
 bo- og behandlingssentrene.
n	sørge for tilstrekkelig tilgang
 til gode sykehjemsplasser
 og omsorgsboliger.
n	gi dem som trenger det gratis
 tryghetsalarm
n	SV er imot privatisering og
 konkurranseutsetting av kommunale
 tjenester, og vil derfor blant annet
 jobbe for at:
		 n	kommunen overtar
    driften av Gullhaug
   bo- og behandlingssenter.
  n	det nye bo- og behandling-
   senteret på Oksenøya skal
   eies og drives av kommunen.  
  n	hjemmebaserte tjenester
   skal leveres av kommunen.
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Sosialpolitikk
Alle ønsker å delta i samfunn og
arbeidsliv. Kommunen må tilrettelegge 
oppgaver slik at alle kan få brukt sin 
arbeidskapasitet, og få være en del av 
fellesskapet. Kommunen har et stort 
ansvar for å tilby arbeid til grupper
som trenger ekstra tilrettelegging.
Det er viktig at sosialhjelpssatsene
gjør at man kan leve et verdig liv,
og at mottakerne kan fokusere på
livsmestring. Barnetrygd skal ikke
regnes inn i sosialstønaden. 

SV skal jobbe for å utrydde barne-
fattigdommen i kommunen. SV vil
arbeide for å løfte barn ut av fattigdom, 
og de helsemessige og utviklingsmessige
utfordringer som ofte kommer som 
følge av lav inntekt og høyt levekårs-
stress. SV vil at helsestasjon,  skole-
helsetjeneste, barnehage og skole
er så godt bemannet og av en så
god kvalitet, at de kan fungere
kompenserende for levekårsstresset
alt for mange barn i kommunen vår 
lever med hver dag.

Bærum SV vil:
n	utvikle en handlingsplan mot
 barnefattigdom.
n	holde barnetrygd og forsørgerbidrag 
 utenfor beregningsgrunnlaget for
 sosialhjelp.
n	øke de kommunale sosialhjelps-
 normene over den nasjonale
 minstenormen.
n	at ordningen med gjengs leie
 i kommunale boliger avvikles.

Mennesker med nedsatt
funksjonsevne 
Personer med nedsatt funksjonsevne 
og deres pårørendes ønsker og behov, 
skal bli vektlagt. Kommunen må bli 
bedre til å informere om rettigheter
og tjenester slik at alle gis mulighet
til å leve mest mulig selvstendige og
verdige liv, uavhengig av funksjons-
evne. Det er viktig at personer
med nedsatt funksjonsevne har en
meningsfylt hverdag, med tilbud
om tilrettelagt utdanning, arbeid
og/eller aktivitetstilbud.

Bærum SV vil:
n	samordne tjenestene bedre enn
 i dag, for personer med funksjons-
 nedsettelse og deres familier.
n	tilby faglig kvalifiserte avlastere
 og støttekontakter.
n	styrke det tilrettelagte opplærings-
 tilbudet i barnehage og skole,
 inkludert å sikre Haug skole og
 ressurssenter gode, langsiktige
 økonomiske rammer.
n	legge til rette for at flest mulig
 blir tilbudt varig tilrettelagt arbeid.
n	at personer med funksjonsnedsettelse
 blir tilbudt tilrettelagt bolig når de
 trenger det.

Flyktninger og innvandrere 
De siste årene har mange kommet til 
kommunen vår fra krigs- og konflikt-
områder. Verdens flyktninger utgjør 
en uensartet gruppe med ulike livssyn, 
kulturer og språk. De har ulik klasse-
bakgrunn, utdannelse og arbeidserfaring. 
 
Vi må bistå med god inkludering
og bosetting av våre nyankomne
innbyggere. Kommunen må legge
til rette for at alle får tilbud om
arbeid, etter at de har gjennomgått 
introduksjonsprogrammet og
tilstrekkelig språkopplæring. 
 
Bærum SV vil: 
n	at Bærum kommune skal ta imot
 og bosette minimum 500 flyktninger
 i neste periode.
n	styrke opplæringsprogrammene
 for å kvalifisere flere til arbeidslivet.
n	etablere praksisplasser for ungdom
 og andre som trenger det.
n	innføre gratis barnehageplass for
 barn av foreldre på kvalifiserings-
 program og språkopplæring.
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MILJØ, IDRETT OG KULTUR
Vi må ta vare på miljøet vårt,
og utvikle kommunen videre
til å være en klimaklok kommune.
Bærum kommune må ta sin
del av ansvaret for å kutte
i klimautslippene. SV vil at
Bærum kommune skal være
en foregangskommune, hvor
kommunens virksomheter skal
bidra til minst mulig utslipp
av klimagasser. 

Miljø, planlegging og samferdsel
Vi vil sikre naturmangfoldet og ta vare 
på kvaliteten av naturopplevelsene i 
marka, i strandsonen, på fjorden, langs 
vassdragene og i grøntområdene.
Vi må sikre tilgangen til sjø og vann, 
og Bærums strandsone må sikres som 
rekreasjonsområde for alle. Bærum SV 
vil forsvare allemannsretten.

SV ønsker ikke utbygging av ny E18. 
Fellesskapets midler må brukes på 
lokale miljø- og trafikksikkerhetstiltak, 
kollektivsatsing, innfartsparkeringer
og sykkelveier. Bruk av sykkel er både 
miljøvennlig og fremmer folkehelsen. 
Det bør være et mål at flest mulig
velger sykkel eller gange fremfor fossilt 
fremkomstmiddel innad i kommunen. 
Det må bygges ut et effektivt sykkel-
veinett, slik at det blir trygt å sykle 
overalt. Sykkel og gående skal ha
separate traseer.

Sandvika og Bekkestua er i rivende
utvikling. SV vil prioritere gågater
og sosiale møteplasser som torg og 
plasser, framfor bilkjøring i sentrum.

Bærum SV vil:
n	energiøkonomisere alle kommunale
 bygg og anlegg, inkludert idretts-
 anlegg.
n ha bilfrie soner rundt skoler
 og barnehager. 
n	at alle kommunale nybygg skal ha
 plushusstandard.
n	bygge ut et effektivt sykkelveinett
 i tilknytning til hovedveinettet
 i kommunen.
n	ha like regler for bruk av vannscooter
 i hele Oslofjorden, med mål om
 å gjeninnføre forbudssonen på
 400 meter fra land

Gjenbruk, gjenvinning og renovasjon 
God kommunal tilrettelegging for 
gjenbruk, gjenvinning og avfalls-
håndtering er vesentlig for å kunne 
være en foregangskommune innenfor 
miljø, og må derfor være et satsings-
område både retta mot innbyggere
og i kommunens egen virksomhet. 

Bærum SV vil: 
n	kommunalisere renovasjonen
n	etablere brukthaller der folk gratis
 kan hente ting som ellers ville blitt
 kastet.
n	legge om kommunale avgifter 
 slik at folk betaler etter forbruk.

Kultur og fritid
Kulturlivet er en viktig møteplass for 
aktiv deltakelse i samfunnet, øker
livsgleden og skaper fellesskap. Alle 
skal ha råd til å delta i og oppleve idrett 
og kultur. SV vil jobbe for et godt og 
variert tilbud i kommunen. Vi skal ha et 
tilbud for de mange, og ikke for de få.

Bibliotekene står sentralt i kommunens  
kulturtilbud. Det er viktig med et godt  
bibliotektilbud i nærmiljøet slik at barn, 
unge og eldre sikres god tilgang.
Bibliotekene skal være en sentral arena 
for kulturformidling.

Bærum SV vil:
n	sørge for gode, økonomiske
 støtteordninger for barne- og
 ungdomsidretten, samt lokale
 lavterskeltilbud for alle. 
n	bygge flere svømmehaller. 
n	skaffe flere øvingslokaler for
 ungdom som driver med musikk
 og scenekunst.
n	at nye skoler skal bygges med
 aula/teatersal/musikkrom med
 god teknisk infrastruktur og akustikk,
 og nødvendige lagerrom for kultur-
 virksomhet. 
n	bygge ut fritidsklubbene som sentrale
 kulturelle møteplasser for alle.
n	tilrettelegge for uorganisert
 friluftsliv.

Musikk- og kulturskolen
Kulturskoletilbudet må utvides.
Vi ønsker at kulturskolen får en
bredere plass i SFO, og blir en del
av heldagsskolen.

Bærum SV vil:
n	redusere foreldrebetalingen
 og ha søskenmoderasjon på
 musikk- og kulturskolen.
n	få flere elevplasser i musikk- 
 og kulturskolen.
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AREAL OG BOLIGPOLITIKK
Bærum er en presskommune, og
økende boligpriser gjør at stadig 
flere har problemer med å komme 
seg inn i boligmarkedet. Det er 
naivt å tro at man kan bygge seg 
ut av stigende boligpriser. Bærum 
SV ønsker å kontrollere veksten. 
Samtidig kan vi ikke overlate til 
andre presskommuner å ta unna 
befolkningsveksten i sentrale 
strøk. Utbygging må skje under 
politisk kontroll og med et sterkt 
planverk, ellers overlater vi
utviklingen til utbyggere som 
prioriterer profitt framfor gode 
bomiljø og vern om kultur, natur 
og identitet.   

Utbygging og vekst
I følge kommuneplanen er det
forventet en befolkningsvekst
på 40 000 i årene som kommer.
En slik befolkningsvekst vil føre til
et for stort press på gjenværende
verdifulle natur- og landbruksområder, 
og skape økt behov for transport.
SV mener at kommunen må ta større 
politisk kontroll i de store utbyg-
gingsprosjektene. Utbygging må 
verne om eksisterende bomiljø, kul-
turminnerog stedets identitet,
og bør fortrinnsvis skje nær kollektiv-
knutepunkt.

Bærum SV vil:
n	at innbyggere skal prioriteres
 fremfor utbyggere.
n	sikre en reell medvirkning
 av alle berørte parter i
 utbyggingsprosesser.
n	stille krav til stedstilpasning
 og estetiske kvaliteter
 i reguleringsplaner.
n	verne om markagrensa
 og jordbruksarealer, og hindre
 utbygging i strandsonen.
n	si nei til boligutbygging på
 Fossum og Avtjerna.
n	ingen videre utbygging på
 Fornebu før T-banen er i drift.
n	prioritere vern av grøntområder  
 og biologisk mangfold ved videre
 utvikling på Fornebu. 
n	si nei til ”Store Blå”- tårnet på
 Fornebu.
n	si nei til profittbasert fortetting
 på Bekkestua, i Sandvika og
 Fornebu.
n	at boligkvaliteten ivaretas i tråd
 med byggeforskriftenes krav om
 lys og utsyn ved fortetning.

Rettferdig boligpolitikk
Alle mennesker har rett til et trygt
og godt sted å bo. Bærum trenger
en boligpolitikk hvor alle kan ha
mulighet til å skaffe seg egen bolig.

En god boligpolitikk innebærer
variert bebyggelse og god tilgang
til skoler, barne hager, idrettsanlegg,
kollektivtilbud og arbeid. Derfor er
det viktig at utbyggingen som finner 
sted er variert, målrettet og ivaretar 
alle grupper i samfunnet.

SV vil prioritere bygging av rimelige
boliger, kommunale utleieboliger
og andelsleiligheter med lave
innskudd. For å sikre gode bomiljø 
for alle må disse boligene ha
geografisk spredning. På denne
måten kan vi skaffe et hjem til flere 
inntektsgrupper i kommunen,
og føre en politikk for de mange,
ikke for de få.

Bærum SV vil:
n	gå inn for plansamarbeid med
 andre presskommuner for å få
 bedre styring og hensiktsmessig
 fordeling av veksten.
n	at kommunens botilbud omfatter  
 flere ulike boformer.

Utleieboliger
Kommunen må satse sterkere på 
kommunale boliger for ungdom
og andre som faller utenfor det
ordinære boligmarkedet.
Vi må tilby rimelige kommunale
tjeneste-leiligheter for å rekruttere 
nyansatte som ikke har egenkapital 
nok til å anskaffe egen bolig i
kommunen. 

Bærum SV vil:
n	etablere et kommunalt
 tomte- og utviklingsselskap.
n	bygge flere boliger for utleie.
n	fremme leie-til-eie-ordninger der
 leietakerne etter hvert kan kjøpe
 leiligheten de leier.
n	utarbeide en boligplan for å få en
 mest mulig treffsikker og
 forutsigbar utbygging.
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NÆRINGSPOLITIKK
Arbeid for innbyggerne er en
forutsetning for en bærekraftig 
kommune. Vi må sikre god
næringsutvikling i hele
kommunen.

Næringspolitikk
Næringspolitikken skal sørge for at 
kommunen får nok arbeidsplasser, 
og bidra til å skape en levende 
kommune med korte avstander 
mellom hjem, jobb og offentlige 
tjenester. 

Bærum SV vil at kommunen skal 
være et forbilde innenfor lønns- 
og arbeidsvilkår, bærekraft og
miljøbevissthet. For å få til dette 
må vi ha en aktiv, kommunal
næringspolitikk for å sikre at
vi legger langsiktige samfunns-
økonomiske mål til grunn. 

Dagens næringsliv i Bærum
preges av servicenæringer,
kontorarbeidsplasser og kunnskaps-
intensive arbeidsplasser innenfor
høyteknologiske næringer.
Kommunen må drive en nærings-
politikk som gir grunnlag for en 
mer variert form for sysselsetting 
med små og mellomstore bedrifter, 
for eksempel innenfor forskjellige 
håndverksområder som det er stort 
behov for i kommunen.

Kommunen må legge til rette for 
å få ned næringslivets CO2-utslipp 
gjennom krav i anbudsrunder,
og ved tildeling av konsesjoner. 
Kommunen må kontrollere at de 
fastsatte miljøreglene følges. 

Bærum SV vil:  
n	at kommunen gir støtte til
 kvinner som ønsker å etablere
 arbeidsplasser.
n	at offentlige og private
 virksomheter tar inn flere lærlinger.
n	at kun bedrifter som har
 lærlinger kan vinne anbud
 i kommunen.
n	opprette et fond og senter for
 å støtte lokale gründere med
 å etablere nye, bærekraftige
 arbeidsplasser. 

KOMMUNEN SOM ARBEIDSGIVER
Alle ansatte har krav på forutsigbarhet
og trygghet i sitt arbeidsforhold.
Det skaper god folkehelse, men
øker også kvaliteten på arbeidet
som utføres.

Kommunen som arbeidsgiver
Forutsigbarhet og trygghet skapes 
blant annet gjennom å ha nok folk 
til å utføre oppgavene, gjennom 
tillit til ansatte og ved faste, hele 
stillinger. Når kommunen er
oppdragsgiver må alle ansatte
i bedrifter Bærum kommune leier 
inn, ha tariffavtale. Bedrifter som 
leverer tjenester til kommunen
skal følge arbeidsmiljøloven. 

Bærum SV vil:
n	kjempe for retten til fast arbeid
 og heltidsstilling.
n	øke grunnbemanningen
 innenfor helse og omsorgs-
 sektoren. 
n	at kommunale tjenester skal
 leveres av kommunalt ansatte.
n	tilby og legge til rette for
 etter- og videreutdanning for
 kommunalt ansatte, innenfor
 området de arbeider i.
n	stille krav om tariffavtale for
 alle ansatte i bedrifter
 kommunen leier inn. 
n	re-kommunalisere tidligere
 konkurranseutsatte og
 privatiserte tjenester.
n	jobbe for at kommunen skal
 øke antall lærlingeplasser,
 og gi lærlinger i kommunen
 fortrinn til ansettelse etter
 fullført fagbrev.



16

Meld deg inn i SV!

Send 
«innmelding [navn] [din e-post]

 [din adresse]» 
til 2090

(100kr trekkes av telefonregningen)


