
U7 Tre hovedprioriteringer de neste fire årene 1 

Forslagsstiller: Forberedende valgkampgruppe Vestfold 2 

Innstilling fra forberedende redaksjonskomite: Oversendes til årsmøte i Vestfold SV for behandling 3 

Miljø  4 

En strandsone for alle 5 

Vestfold er et attraktivt fylke og både bo og feriere i.  En av grunnene til dette er vår skjærgård og at 6 

vi har en kyst med gode muligheter for et aktivt friluftsliv i strandsonen, enn så lenge. Strandsoner er 7 

under press av folk som med eller uten lov lager stengsel og hindrer folk i å gå tur og bade. Et annet 8 

problem er privatisering med legging av plener og hekker helt ned til fjæresteiner og svaberg, noe 9 

som fortrenger den naturlige vegetasjonen som er viktig for innsekter og fugler langs kysten. I 10 

arbeidet med ny kystsoneplan vil vi prioritere at strandsonen skal være tilgjengelig for alle, men også 11 

sørge for vern av naturmangfoldet. 12 

For å verne om naturmangfoldet og forsvare allemannsretten, er vi villig til å bruke 13 

Fylkeskommunens rett til å fremme innsigelse mot planer som privatiserer strandsonen. 14 

En ren Oslofjord 15 

For at det skal være hyggelig å ferdes i og rundt Oslofjorden må det påbegynte arbeidet med å fjerne 16 

gammel forurensing fortsette. Dette må bli et spleiselag mellom kommunene og staten, samt de 17 

delene av næringslivet som har forurenset Oslofjorden. 18 

Psykisk helse 19 

Psykisk uhelse gir store utfordringer for vårt samfunn i dag. Ensomhet og utenforskap henger 20 

sammen med psykisk uhelse, og dette må sees i sammenheng med de økende behovene innen dette 21 

feltet. SV ønsker å jobbe for et samfunn for alle, et inkluderende fellesskap som motvirker ensomhet 22 

og utenforskap, redusere antall unge uføre og selvmord.  23 

SV ønsker å øke lavterskeltilbudene til særlig unge mennesker som går på ungdomsskole og 24 

videregående skole, men også andre unge voksne. De er viktig at vi fanger opp de med psykiske 25 

lidelser tidlig og ser dem. Eleven skal ikke trenge å ha vært i kontakt med fastlege eller BUP. Å snakke 26 

om sin psykiske helse eller mentale utfordringer med kompetente folk på skolen skal 27 

alminneliggjøres slik at utfordringer kan fanges opp tidlig.  SV ønsker derfor å ha større fokus på gode 28 

tilbud i skolen.   29 

Fylkeskommunen bør være en pådriver for interkommunalt samarbeide når det gjelder psykisk helse 30 

for unge mennesker.  31 

Utdanning 32 

I dag har vi et skolesystem som skaper tapere. At begrensningen på 5 år for å fullføre videregående 33 

skole er tatt vekk, er et skritt i riktig retning. Vi må slutte å snakke om drop - out eller frafall i 34 

videregående skole. Det skal ikke være sånn at ungdom som ønsker en alternativ vei til arbeidslivet 35 

skal stemples som tapere og mennesker uten muligheter. Vi må ha mer fokus på at det skal finnes 36 

ulike veier og at alle har verdi i samfunnet.   37 



Nærskoleprinsippet: SV i ønsker et lavere konkurransepress i ungdomsskolen og at våre ungdommer 38 

skal kunne ta sin videregående utdanning så nært hjemmet som mulig.  Derfor vil SV fortsette å satse 39 

på nærskoleprinsippet med tilpasninger, dvs. at du likevel kan komme inn på en annen skole dersom 40 

nærskolen ikke har den studieretningen man ønsker.  41 

Fleksibilitet og valgmuligheter: Nettskolen bør videreutvikles for å gi større fleksibilitet med hensyn 42 

til fag som ikke finnes på alle skoler, eller som man ikke får plass på egen skole. Dette gir også større 43 

muligheter til kombinasjon jobb og skole.  44 

Nye spennende prosjekter der hele utdanningsløpet til fagbrev kombineres med skole og 45 

arbeidsplass bør videreføres og implementeres i hele fylket (Pilotprosjekt THVS – Våre unge) . At 46 

voksne mennesker nå kan komme inn i videregående for å fullføre sin opplæring er noe vi vi ønsker å 47 

heie på og sørge for blir gjennomført i hele fylket.  48 

Lærlingplasser: Fylkeskommunen er en stor arbeidsplass, en arbeidsplass som i større grad selv må 49 

opprette lærlingplasser innenfor alle sektorer som kan passe til et fagbrev.  Skolene bør få 50 

øremerkede midler fra fylkeskommunen i tillegg til de ordinære tilskuddene. Det vi ser er at 51 

lærlingplassene kuttes når budsjettene blir trange. Vi kan ikke være bekjent av dette og forlange at 52 

næringslivet skal stille opp for oss når vi selv ikke tar ut hele potensialet. 53 

Forbruk og miljø: Våre videregående skoler må ha enda større fokus på miljø, både når det gjelder 54 

oppvarming, transport til og fra skolene og søppelhåndtering. SV vil derfor foreslå kartlegging av 55 

disse områdene og be om at skolene kommer med konkrete forslag til forbedringer.  56 

Trivsel og inkludering: Skolene bør i større grad kunne bli brukt på kveldstid, som samlingssted for 57 

ungdom. Utenforskap, ensomhet og mobbing henger sammen og er et økende problem. Å forebygge 58 

dette gjennom gode samlingssteder for ungdom og unge voksne er noe fylkeskommunen bør 59 

engasjere seg mer i. Kurskvelder der praktiske studieretninger kan åpne opp og tilby aktiviteter og 60 

kurs for ungdom. (Dans, musikk, treteknikk, verksted, kjøkken). Dette må komme i stand gjennom 61 

samarbeid mellom kommunen, frivilligheten, den videregående skolen, og politiet. Prosjektmidler fra 62 

fylkeskommunen bør settes av. 63 


