
 

 
Telemark SV                                                  sv.no                               vestfoldogtelemark@sv.no 1 

1 

1.  Arbeidsliv 
Telemark skal være et foregangsfylke for et seriøst arbeidsliv. 
 
SV er på lag med fagbevegelsen. Det betyr at vi kjemper for et seriøst og godt organisert arbeidsliv, 
med høy organisasjonsgrad og uten sosial dumping, økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet.  
 
For SV er det viktig at fylkeskommunen går foran med et godt eksempel i arbeidslivet, ved å være en 
seriøs og anstendig arbeidsgiver, hvor faste og hele stillinger er normen. Fylkeskommunen skal være 
lydhør overfor partene i arbeidslivet, og sikre god medvirkning av arbeidstakerorganisasjonene. SV vil 
erstatte tidstyver i rapportering og dokumentasjonskrav med tillit. I valgperioden ønsker vi å utvikle 
konkrete tillitsreformer i fylkeskommunen. 
 
Fylkeskommunen kjøper varer og tjenester for mange millioner hvert år. Derfor er det viktig for SV at 
fylkeskommunen bruker denne innkjøpsmakten til å fremme et seriøst arbeidsliv, miljøvennlig innkjøp, 
internasjonal solidaritet og lokal verdiskaping. 
 
Vi skal videreutvikle seriøsitetsbestemmelsene i det nye fylket, og sikre at fylkeskommunens 
investeringer bidrar til rekruttering av nye lærlinger, sikrer jobber for fagarbeidere og stimulerer lokale 
og regionale bedrifter. 
 

Telemark SV vil: 
• Bruke fylkeskommunens innkjøp og investeringer til å fremme et seriøst arbeidsliv, miljøvennlig 

innkjøp, internasjonal solidaritet og lokal verdiskaping 

• Videreutvikle seriøsitetsbestemmelsene i Telemark fylkeskommune 

• Sikre at lærlinger og fast ansatt fagarbeidere er et konkurransefortrinn 

• Sikre at faste, hele stillinger er normen i fylkeskommunen 

• Ha tett kontakt med partene i arbeidslivet i arbeidet mot sosial dumping 

• Identifisere tidstyver og utvikle tillitsreformer i fylkeskommunen 

• Sikre partssamarbeid og medvirkning i organiseringen av fylkeskommunen 
 

2. Næring og grønn omstilling 
Det viktigste næringspolitiske prosjektet for landet er å lykkes med grønn omstilling. Telemark er 
landets viktigste fylke i dette arbeidet. For SV er målet med næringspolitikken å kutte utslipp, skape 
verdier og sikre arbeidsplasser. 
 

2.1 Industri 
SV støtter industri som kutter utslipp i egen produksjon. Vi ønsker klimatiltak i eksisterende industri, 
og vi ønsker at ny grønn industri skal etablere seg i vår region. Industrien skal sikres gode vilkår for 
klimatiltak, kompetanse og kraftforsyning. Samtidig forventer vi at industrien tar ansvar for et seriøst 
arbeidsliv, og for miljøutfordringer knyttet til deres virksomhet. 
 
Landets største klimatiltak ligger i vårt fylke. Karbonfangst i sementproduksjon og elektrifisering av 
hydrogen- og ammoniakkproduksjon i Grenland, er på et globalt nivå av klimatiltak i industri. Å sikre 
rammevilkår for investeringer i klimatiltak, og å sikre ringvirkninger ut av klimatiltakene, er en viktig 
oppgave for fylkeskommunen som en regional aktør. 
 

Telemark SV vil: 
• Støtte arbeidet med klimapositiv industriklynge 

• Støtte opp om karbonfangst og elektrifisering i prosessindustrien 

• Arbeide for rikelig og rimelig fornybar kraft til industrien 
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• Legge til rette for ny grønn industri til fylket 

• Sikre industrien tilgang til kompetanse gjennom fagopplæring og relevante utdanningsløp 

• Støtte utviklingen av grønne havner og grønn skipsfart 
 

2.2 Landbruk 
Klimakrisen slår rett inn i landbruket og truer vår evne til å produsere mat. Landbruket må settes i 
stand til å både tilpasse seg endringene, og samtidig bidra til løsningene for store kutt i 
klimagassutslipp. Bøndene er produsenter og næringsdrivende, men også naturens vaktmestre. SV sier 
ja til matjord, og ja til bærekraftig skogbruk. Vi vil ha selvforsyningsgraden av mat opp, og utslipp av 
klimagasser ned. For SV er trevirke et grønt gull. Alt som kan lages av olje kan lages av tre. Vi vil støtte 
opp om skogbruk og trevirke, samtidig som vi tar vare på artsmangfold og økologi. 
 

Telemark SV vil: 
• Bidra til mer mat og mindre utslipp i landbruket 

• Verne matjord og stimulere til økt beite i utmark 

• Bygge i tre 

• Støtte arbeid med klimatilpasning, redusert energibruk og utslippskutt i landbruket 

• Støtte utvikling av biogass, nitrogenrensing og redusert avrenning fra landbruket 

• Fremme fylkets landbruksinteresser i landbruksoppgjøret 

• Ta vare på natur- og landbrukstilbudene i videregående opplæring 

 
2.3 Handel 

I Telemark har vi et av landets største byområder i Grenland, mange små og store tettsteder med egne 
sentrum, samtidig som det vokser fram nye områder langs E134 og E18 som gjør handel utenfor 
sentrumsområdene mer attraktivt.  SV vil utvikle byene kompakt og framtidsrettet, med korte 
avstander mellom nøkkelinstitusjoner, handelsvirksomhet og transport. Vi vil ha levende 
sentrumsområder framfor handelsbyer langs motorveiene.  
 

Telemark SV vil: 
• Utvikle sentrumsområdene med korte avstander mellom handel, institusjoner og knutepunkter 

• Fremme sentrumsnær handel fremfor ny detaljhandel utenfor sentrum 
 

2.4 Regional utvikling 
Fylkeskommunen spiller en viktig rolle som regional utvikler. Vi vil jobbe for et godt samarbeid mellom 
fylkeskommunen og kommunene i areal- og plansaker, opprettholde en bred fagopplæring i 
distriktene, sørge for godt vedlikehold av fylkesveinettet, et godt kollektivtilbud og bruke regionale 
utviklingsmidler til å bistå næringsprosjekter. For kraftkommunene er det viktig å kunne beholde 
kraftinntekter, og bruke disse inn i egen lokal næringsutvikling. 

 
Telemark SV vil: 
• Etablere et omstillingsfond for klimatiltak søkbart for private og offentlige virksomheter 

• Arbeide for å styrke fylkeskommunen som regional utvikler 

• Styrke samarbeidet med kommunene om utvikling av fossilfri næringer og bærekraftig arealbruk 

• Arbeide for at dagens konsesjonskraftordning videreføres 

• Støtte næringsutvikling gjennom regionale utviklingsmidler og Telemark utviklingsfond 
 

2.5 Reiseliv 
Vi har mange destinasjoner og viktige reiselivsaktører i Telemark. Et bærekraftig reiseliv er viktig for å 
opprettholde og utvikle arbeidsplasser i fylket, og for å gjøre reiselivsmålene tilgjengelig for flest mulig. 
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Telemark SV vil: 
• Utvikle en ny regional plan for grønt reiseliv i Telemark 

• Videreføre satsingen på Telemarkskanalen 

• Støtte videreutvikling av Verdensarven Rjukan-Notodden 

• Støtte utvikling av padleleder og infrastruktur for el-båter i kanalen og langs kysten 
 

3. Klima og miljø 
Vi har en klimakrise, men også en naturkrise. SV vil kutte utslipp av klimagasser i fylket, og ta vare på 
den viktige naturen. 
 

3.1 Energieffektive bygg 
Dersom fylkeskommunen skal bygge nye bygg, skal dette være svært energieffektive bygg. Fortrinnsvis 
bør eksisterende bygg oppgraderes framfor at det bygges nytt.  Energibalansen må ivaretas og behovet 
for utslippskutt må gjenspeiles i alle byggeprosjekter. 
 

Telemark SV vil: 
• Kreve at nye bygg bygges med lavest mulig karbonfotavtrykk 

• Støtte fossilfri- og utslippsfri anleggsplasser 

• Fullføre energieffektiviserende tiltak på fylkeskommunens eiendommer 

• Montere solcelleanlegg på alle fylkeskommunale bygg 
 

3.2 Fornybar energi 
Vi er helt avhengig av fornybar energi. Både FNs klimapanel og Det Internasjonale Energibyrået er 
tydelige på at produksjon og bruk av fornybar energi må øke på bekostning av fossil energi. Tilgangen 
til fornybar energi er spesielt viktig for et industrifylke som Telemark, der både eksisterende 
virksomhet, klimatiltak og ny virksomhet avhenger av en forutsigbar tilgang til rikelig og rimelig 
fornybar energi. Vi må energieffektivisere alt vi kan, og produsere det vi må fra fornybare kilder. 
 

Telemark SV vil: 
• Støtte økt produksjon av fornybar energi 

• Arbeide for nødvendige investeringer i strømnettet 

• Arbeide for å realisere større solkraft, i samarbeid mellom fylkeskommunen og kommunene i fylket 

• Arbeide for økt produksjon og bruk av biogass i fylket 

• Arbeide for gode vilkår for oppgradering av eksisterende vannkraftverk i fylket 

• Støtte en større bruk av solceller på næringsbygg 
 

3.3 Innkjøp, forbruk og avfall 
Ved å sette strenge krav til klima og miljø i sine anskaffelser, kan fylkeskommunen bidra til store 
reduksjoner i klimagassutslipp. Gjenbruk av produkter med lang levetid er viktig for å redusere avfall. 
Klimagassutslipp fra mat kan reduseres ved å kjøpe kortreiste matvarer, mindre kjøtt, og unngå̊ 
matsvinn. Mye av det vi tror er avfall kan egentlig både repareres og gjenbrukes. 
 

Telemark SV vil: 
• Sikre miljøhensyn i fylkeskommunens innkjøp og anskaffelser 

• Hindre matsvinn og redusere utslipp ved å kjøpe kortreist mat 

• Fremme gjenbruk av IT-utstyr i fylkeskommunen 

• Fase ut all bruk av fossilt drivstoff fylkeskommunens kollektivtilbud og bilpark 

• Bruke anbud til å fremme innovasjon og utslippskutt 
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3.4 Artsmangfold og økologi 
Et bærekraftig artsmangfold er en viktig miljøutfordring. Artsmangfold og økologisk forvaltning må få 
en større status i fylkeskommunens ansvar og kompetanse, og økologiske hensyn skal belyses i 
regulering av areal og samferdsel. 
 

Telemark SV vil: 
• Verne matjord, villreinområder og myrområder fra nedbygging 

• Være restriktiv til nye store hyttebyer, og gå imot nedbygging av strandsoner 

• Kartlegge artsmangfoldet i fylket 

• Belyse økologiske hensyn i regulering av areal 
 

4. Opplæring og kompetanse 
SV ønsker en inkluderende opplæring, som sikrer at ungdom og voksne får gode muligheter 
foropplæring, uavhengig av hvor i fylket de bor og uavhengig av økonomisk bakgrunn. 
 
Voksne skal ha god tilgang til opplæring, både når det er behov for å starte utdanning i voksen alder, 
og når det er behov for videre utdanning etter videregående opplæring. 

 
Inntak til videregående opplæring skal foregå etter nærskoleprinsippet, og ikke være basert på 
konkurranse om skoleplassen. Det er viktig at elever og lærlinger får bo hjemme under skolegang og 
opplæring. De som likevel har lang reisevei, skal være trygge på en god skoleskyssordning.  
 

Telemark SV vil: 
• Bevare nærskoleprinsippet, og gå imot karakterbasert opptak til videregående opplæring 

• Opprettholde en desentralisert skolestruktur, med en god kombinasjon av studiespesialiserende 
og yrkesfaglig tilbud i hele fylket 

• Ha en god dialog med lokalt næringsliv om rekruttering av lærlinger 

• Sikre en god og tilgjengelig skoleskyssordning over hele fylket 
 

4.1 En inkluderende skolehverdag 
Videregående opplæring skal være en gratis og trygg arena for å møtes og utvikle seg, og som gir alle 
elever et solid fundament å bygge videre på i livet. Opptaket skal være basert på lik tilgang til opplæring 
i nærmiljøet, og hverdagen skal basere seg på læring og mestring, framfor testing. Frafall i 
videregående skole er et stort problem, og kan starte en vond spiral for ungdommen det gjelder. SV 
tar psykisk helse på alvor. Derfor er tiltak for å bedre det psykososiale miljøet i ungdoms hverdag viktig 
for SV i Telemark.  
 

Telemark SV vil: 
• Gå imot karakterbasert opptak, unødvendig testing og annet som øker prestasjonsjaget i skolen 

• Gi skolene gode, forutsigbare rammer for driften, framfor stykkprisfinansiering av skoletilbudet 

• Arbeide for en høy lærertetthet, og ha elevassistentene med på laget i klasserommet 

• Tilby gratis frokost ved alle de videregående skolene i fylket 

• Jobbe for miljøterapeuter og sosialfaglig kompetanse ved alle de videregående skolene 

• Utvikle skolehelsetjenesten og rådgivertjenesten i nært samarbeid med kommunene 

• Videreføre kombinasjonsklasser for å integrere flyktninger med jevnaldrende i skoleløpet 

• Styrke seksualundervisningen, og fremme bevissthet om seksuell trakassering 

• Fremme entreprenørskap som metode i opplæring 

• Gjennomføre et prøveprosjekt med å fjerne karakter i orden og oppførsel 
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4.2 Fagopplæring 
Vi trenger flere fagarbeidere. Norske kommuner opplever store utfordringer med rekruttering til helse 
og omsorg. Det er et økende behov for kompetanse i grønn industri. Fra før drives landet av 
fagarbeidere innen bygg og anlegg, elektro, salg og service, matfag, restaurant og reiseliv. For SV er 
det viktig at fylkeskommunen legger til rette for god rekruttering til disse fagene. 
 
Vi må sikre læreplasser, moderne utstyr i fagopplæringen, god oppfølging av lærlinger, og sørge for at 
faglærere har jevnlig påfyll av kompetanse ute i bedrift. 
 
Fagskolen tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning, og gir mulighet til å bygge på fagkompetanse. Fagskolen 
skal være godt rustet for å tilby opplæring i takt med behovet i arbeidslivet. 
 

Telemark SV vil: 
• Sikre tilgang til god yrkesfaglig opplæring i hele fylket 

• Øke tilbudet innen industrifag og helse- og omsorgsfag 

• Sikre Fagskolen gode vilkår for å drive både stedsbasert og nettbasert undervisning 

• Styrke utstyrsparken og sikre moderne opplæringslokaler 

• Sørge for at HMS har en sentral plass i yrkesfagene 

• Sikre anstendig tilgang til yrkesfaglig fordypning 

• Jobbe for at vilkårene i arbeidslivet gjenspeiler ambisjonene vi har for rekruttering til fagutdanning 

• Jobbe for at kommunene og fylkeskommunen har en stor andel lærlinger i sin virksomhet 

• Legge til rette for god norskopplæring fagopplæring for innvandrere 
 

5. Samferdsel og grønn transport 
God samferdsel knytter by og bygd sammen, og er nødvendig for utvikling, utveksling og beredskap for 
befolkningen i hele fylket. Samtidig som vi sørger for trafikksikker framkommelighet for hele 
befolkningen, må vi redusere utslipp av klimagasser fra transport. Det gjør vi ved å erstatte fossilt 
drivstoff med fornybart drivstoff, og legge til rette for et mindre transportbehov. 
 
I byene og i sentrumsområder i distriktene må̊ vi prioritere sammenhengende gang- og sykkelveier. 
Sentrumsområdene må utvikles med små avstander, og veksten i trafikk må tas gjennom 
kollektivtransport, sykkel og gange. Jernbanen må utvikles, og for SV er det viktig at fylkeskommunen 
er en pådriver for at togtilbudet utvides og styrkes i vår region. 
 

5.1 Kollektivtransport 
I Telemark skal fylket drive kollektivtilbudet i egen regi. Det gode busstilbudet må videreføres i 
byområdene, og styrkes i distriktene. Langs kysten er fergene vel så viktig kollektivtransport som 
bussen. Et kollektivtilbud som kan konkurrere mot biltrafikken er viktig for å få ned klimagassutslipp 
fra transport. Det skal være enkelt, billig og lønnsomt å velge kollektiv transport. 
 

Telemark SV vil: 
• Sørge for at kollektivtilbudet er billig, at avgangene er hyppige og at buss og ferger går dit du skal 

• Drive kollektivtilbudet i egen-regi 

• Sikre et godt busstilbud i byene, gode fergeforbindelser, og styrke kollektivtilbudet i distriktene 

• Sørge for at hele fylkeskommunens kollektivtilbud er fossilfri innen 2027 

• Jobbe for universell utforming ved stasjonsanlegg og i kjøretøyene 
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5.2 Veier 
Fylkesveiene er meget viktig infrastruktur for hele fylket. SV prioriterer vedlikehold av fylkesveiene 
framfor nye veistrekninger. SV ønsker at utbedringer av veiene i byområdene skal basere seg på 
nullvekstmålet, øke framkommelighet for kollektivtransport, og gi flere sammenhengende strekninger 
for sykkel og gange. 
 

Telemark SV vil: 
• Prioritere vedlikehold av fylkesveinettet, og støtte veivedlikehold med lavere klimagassutslipp 

• Støtte E134 over Haukeli som vintersikker øst-vest forbindelse 

• Vektlegge trafikksikkerhet og fremme trafikksikrende tiltak 

• Bygge ut sammenhengende gang- og sykkelveier 

• Vektlegge universell utforming i veioverganger, holdeplasser og stasjonsløsninger 
 

5.3 Jernbane 
SV er mot privatisering og oppsplitting av jernbanen. Vi må styrke utviklingen av jernbanestrekninger 
og togtilbud. Fylkeskommunen må være en tydelig pådriver overfor sentrale myndigheter om behovet 
for jernbanen i vår region. 
 
Telemark SV skal fortsatt jobbe for fullføring av dobbeltspor fra Oslo til Grenland. Vi skal jobbe for 
realisering av Grenlandsbanen, lyntog over Haukeli, utvikling av Bratsbergbanen, og lokaltog eller 
bybane i Grenland. Vi støtter realisering av ny togstasjon i sentrum av Skien, ny tømmerterminal i 
Telemark og opprusting av Tinnosbanen. 
 

Telemark SV vil: 
• Arbeide for fullføring av dobbeltspor fra Oslo til Grenland, og sammenkobling til Sørlandsbanen 

• Støtte sentrumsnære stasjonsløsninger, som knutepunkt i Porsgrunn og ny stasjon i Skien sentrum 

• Videreutvikle Bratsbergbanen og utrede bybane i Grenland 

• Fremme lyntog over Haukeli og opprusting av Tinnosbanen 

• Støtte arbeidet for ny tømmerterminal i Telemark 
 

5.4 El-biler og biogass 
Det skal lønne seg å velge fornybart framfor fossilt. SV mener at alle fylkeskommunens kjøretøy skal 
drives på elektrisitet eller fornybart drivstoff, og bidra til at det bygges flere ladestasjoner for el-biler 
og fyllestasjoner for biogass. 
 

Telemark SV vil: 
• Sikre at fylkeskommunens kjøretøy og maskinpark er fossilfri eller utslippsfri 

• Likestille biogass med el- og hydrogen, og sikre at det er lønnsomt å kjøre fossilfritt i bomringene 

• Jobbe for flere ladestasjoner for el-bil og for flere fyllestasjoner for biogass 

• Støtte utvikling av hydrogen og ammoniakk for godsskip og tungtransport 
 

6. Kultur, friluft, idrett og frivillighet 
Kultur er livskraft, og gjør fylket vårt til et godt sted å bo og vokse opp i. Kultur, friluft og 
organisasjonsliv aktiverer og forener mennesker i alle aldre og sosiale lag. Fylkeskommunen må bidra 
til at kulturen har gode vilkår. I 2015 ble Rjukan-Notodden Industriarv en del av Unescos 
verdensarvliste. Det både forplikter og gir oss store muligheter når vår historie er blant verdiene som 
er umistelige for menneskeheten. SV ønsker også at Telemark skal være et foregangsfylke for både 
den materielle og den immaterielle kulturarven. 
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6.1 Kultur 
Vi må la kulturinstitusjonene, museene og festivalene få mulighet til å utvikle seg, til glede for 
innbyggere og tilreisende. SV ønsker også et godt samarbeid mellom fylkesbiblioteket og 
folkebibliotekene for å bidra til å styrke bibliotekene som viktig møteplass og debattarena. 
 

Telemark SV vil: 
• Jobbe for et godt samarbeid mellom de regionale kulturaktørene, og ivareta bredden i kulturelle 

uttrykksformer 

• Fremme kunst og kultur som næringsveier 

• Sikre de regionale, konsoliderte museene tilstrekkelig ressurser til drift og utvikling 

• Støtte fylkets symfoniorkester og bidra til rekruttering til korpsene i fylket 

• Støtte ordninger som gir kulturopplevelser for både eldre, barn og unge 

• Videreføre eierskapet i Teater Ibsen og sikre lokal sceneproduksjon 

• Bidra til at litteraturhus og biblioteker kan utvikles som arenaer for debatt og samfunnsspørsmål 

• Jobbe for gratis inngang for barn og ungdom på museer og kulturopplevelser i fylkets regi 

• Støtte utbedringer av akustiske forhold i øvingslokale 
 

6.2 Friluftsliv 
Friluftsliv er god folkehelse. I Telemark skal strandsonen, skogen og fjellet være tilgjengelig for alle. For 
barn og unge kan friluftslivet være en arena for mestring, praktisk kunnskap og fysisk aktivitet. 
 

Telemark SV vil: 
• Støtte friluftslivsorganisasjonene gjennom tilskudd til aktiviteter og arrangementer 

• Støtte tiltak som tar i bruk naturen som læringsarena 

• Sikre fellesskapets tilgang til sjø, strandsone, skog og fjellområder 

• Tilrettelegge for mennesker med nedsatt funksjonsevne i friluftsområdene 
 

6.3 Idrett og frivillighet 
Frivilligheten står for mye viktig arbeid til nytte og glede for alle. Derfor vil SV sikre at frivillig arbeid 
får vekstmuligheter. SV vil samarbeide med de frivillige organisasjonene om å skape trygge, 
inkluderende og aktive lokalsamfunn i hele fylket. Idretten samler og aktiverer befolkningen. SV 
ønsker et tett samarbeid mellom fylkeskommunen og idrettskretsen i fylket. 
 

Telemark SV vil: 
• Sikre at frivillige organisasjoner blir hørt i saker som berører deres rammevilkår og virksomhet 

• Videreutvikle samarbeidet mellom frivilligheten og fylkeskommunen 

• Fortsette samarbeidet mellom Odd og fylkeskommunen 

• Støtte grønne idrettsanlegg og alternativer til sort granulat 

• Støtte idrettsarrangementer som stimulerer bred deltagelse av barn og unge 

• Videreføre et tett samarbeid mellom idrettskretsen og fylkeskommunen 

• Opplyse skoleungdom om frivillig arbeid og organisering i arbeidslivet 

• Legge til rette for ar fylkeskommunens skoler kan benyttes av organisasjonsliv og frivillighet 
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7. Folkehelse, tannhelse og inkludering 
Folkehelse, tannhelse og levekår henger sammen. Økonomiske forskjeller fører også til større ulikhet 
i helse. I tillegg er rus, vold, overgrep og ensomhet viktige folkehelseutfordringer. 
 

7.1 Folkehelse 
Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å fremme god helse i befolkningen. Bedringen i helse er 
størst for personer med lang utdanning og høy inntekt. Psykisk helse er den største 
folkehelseutfordringen i fylket.  
 
Vold og overgrep er et stort samfunnsproblem. Redselen for seksuelle overgrep kan begrense folks 
følelse av trygghet og frihet. Vi må ha et samfunn der folk kan bevege seg uten frykt. Bevissthet om 
grensesetting og sunne relasjoner må løftes fram i skolen.  
 

Telemark SV vil: 
• Være en pådriver for helsefremmende oppvekst, voksenliv og alderdom 

• Styrke samarbeidet mellom fylkeskommunen og organisasjoner for folkehelse i Telemark 

• Forebygge rus blant ungdom 

• Etablere sosialfaglige nettverk på tvers av tannhelse, folkehelse og videregående opplæring  

• Sette unges nettvett, nettbruk og nettmobbing på dagsorden i skolen 

• Jobbe for større innsats mot vold mot kvinner og barn, vold i nære relasjoner, og mot voldtekt 

• Bevisstgjøre om seksuell trakassering i skole og arbeidsliv 
 

7.2 Tannhelse 
Tennene er en del av kroppen. SV mener at tannhelsetjeneste må likestilles med andre helsetjenester. 
Tannhelseinstitusjonene våre har stor kompetanse på sosial uhelse, avdekking av overgrep og 
håndtering av pasienter med traumer. Fylkeskommunen må systematisere og videreutvikle denne 
kompetansen i videre sosialt arbeid. 
 

Telemark SV vil:  
• Innføre en tannhelsekreditt, der tannlegebesøk kan betales innen kalenderåret eller på avbetaling 

• Jobbe for en øvre grense på egenandel på tannbehandling 

• Gå imot økte realkostnader ved fylkeskommunens tannlegeinstitusjoner 

• Sikre tilgang til et gode tannhelsetjenester over hele fylket 

 

7.3 Inkludering og internasjonal solidaritet 
Rasisme ekskluderer. Telemark skal være et rasismefritt fylke. For SV er det viktig at 
minoritetsstemmer blir hørt og at minoritetsmiljøer blir møtt og forstått. Også mennesker med nedsatt 
funksjonsevne opplever å bli ekskludert, ofte fra offentlige møteplasser. Det er viktig for SV at planer 
og utviklingsarbeid i fylkeskommunen ivaretar befolkningens ulike forutsetninger. 
 

Telemark SV vil:  
• Sikre at innvandrerråd, eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne høres i 

fylkeskommunens saker og planer 

• Fremme Telemark som antirasistisk sone 

• Fremme universell utforming i offentlige møteplasser 

• Videreføre Telemark som frifylke for forfulgte forfattere 

• Styrke fylkeskommunens arbeid med bosetting, integrering og utdanning av flyktninger 


