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Valgprogram for Troms SV 1 

2023-2027 2 

SV går til valg på et Troms med små forskjeller, med livskraftige lokalsamfunn, og en natur 3 
det er verdt å ta vare på. Et Troms for de mange, ikke for de få. 4 

SV er et rødgrønt folkeparti som kjemper for miljø og rettferdighet. For oss i Troms er det tre 5 
fundamentale kriser vi må løse de nærmeste årene: forskjellskrisa, befolkningskrisa, og 6 
naturkrisa. Forskjellene mellom folk øker, og en voldsom prisvekst har gjort det særlig 7 
vanskelig for de med minst penger. Makt og rikdom må fordeles mer rettferdig i vårt samfunn. 8 
Samtidig har vi en befolkningsutvikling der det blir færre unger og flere eldre, særlig i 9 
distriktene. På toppen av dette har vi en natur- og klimakrise, der katastrofal global 10 
oppvarming må bekjempes, og hvor tap i artsmangfold må stoppes. 11 

Vi vil kjempe mot de økende forskjellene, fordi vi mener ulikhet er gift for fellesskap og for 12 
samfunnet. Vi vil kjempe mot ødeleggelse av klima og natur fordi det er den største trusselen 13 
mot framtida. Vi vil kjempe for gode lokalsamfunn som tar vare på folk og gir alle muligheter, 14 
fordi det er det som skaper trygghet og optimisme. 15 

SV står sammen med de brede folkebevegelsene i kampen mot krisene. Fagbevegelsen, 16 
miljøbevegelsen, kvinnebevegelsen, for å nevne noen. Krisene kan ikke løses av politikk og 17 
folkevalgte alene, og SV vil invitere til allianser og samarbeid for å få til forandring. SV ønsker 18 
gode lokalsamfunn der alle blir inkludert, og der vi løser krisene på en rettferdig måte i 19 
fellesskap. 20 

Fylkeskommunens største oppgaver er utdanning og samferdsel, men SV på fylkestinget skal 21 
bidra til å endre samfunnet på alle områder. Alle skal ha rett på god, desentralisert utdanning, 22 
og det skal være billig, enkelt og miljøvennlig å reise i vårt fylke. Samtidig skal fylket bidra i 23 
samfunnsutviklingen på mange andre felt, og SV skal sikre at dette skjer i en rettferdig og 24 
miljøvennlig retning. 25 

Framtiden stiller oss ovenfor mange spørsmål. Dette valgprogrammet er SVs svar. Dette er 26 
hvordan våre folkevalgte i Troms skal bruke de neste årene for å løse krisene. 27 

Oppvekst og utdanning 28 

Gode oppvekstsvilkår og et godt offentlig utdanningssystem er viktig for et likestilt 29 
samfunn. Samfunnet vårt skal bygge på fellesskap og rettferdig fordeling, og alle skal 30 
gis samme muligheter til utdanning og læring, uavhengig av bakgrunn og 31 
forutsetninger. Vi må ha et utdanningssystem som sikrer at alle får oppleve mestring 32 
ut fra sine forutsetninger og evner.  33 

Videregående opplæring er en sentral del av fylkeskommunens ansvar. Alle må ha lik rett til 34 
opplæring, uavhengig av bosted og livssituasjon. Både ungdom og voksne må få mulighet til 35 
nødvendig kompetanse for arbeidslivets behov. Desentraliserte og modulbaserte tilbud gir 36 
muligheter for flere til å få den nødvendige utdanningen både den enkelte og samfunnet 37 
trenger. 38 

Troms SV vil: 39 
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• At alle elever skal undervises av lærere med godkjent lærerutdanning. 40 
● At alle som ønsker det får opplæring i samisk og kvensk språk. 41 
● At alle skoler skal tilby et gratis måltid hver dag. 42 
● Videreføre den digitale skolehelsetjenesten i Troms. 43 
● Styrke oppfølging av elever i videregående skole med flere miljøarbeidere og andre 44 

profesjoner i skolene. 45 
● Jobbe proaktivt for bærekraftige kantiner på videregående skoler. 46 
● Innføre en læreplassgaranti i samarbeid med arbeids- og næringslivet. 47 
● Motvirke karakterbasert opptak og vurdere å innføre nærskoleprinsipp ved de 48 

videregående skolene. 49 
● Styrke den offentlige skolen og motvirke privatisering av opplæringstilbudet. 50 
● At flere borteboere får tilgang til et fylkeskommunalt elevhybel- eller internattilbud. 51 
● At alle videregående skoler skal ha gratis menstruasjonsprodukter tilgjengelig for 52 

elevene. 53 
● Øke utdanningssektorens andel av fylkeskommunens årsbudsjett med minst 100 54 

millioner. 55 
● Styrke høyere yrkesfaglig utdanning gjennom Fagskolen i Nord. 56 
● Sikre at voksne får fullføre og omskolere seg til fagbrev eller studiekompetanse. 57 
● Styrke nødvendige utdanningstilbud for landsdelen ved UiT og studiesentrene. 58 
● Vurdere å gi Universitetet ansvar for studiesentrene. 59 
● Legge til rette for flere studieplasser innen helsefag og utdanne flere 60 

helsefagarbeidere. 61 
● Jobbe for alternative vurderingsformer til erstatning for eksamen. 62 

Folkehelse og forebygging 63 

I en tid der forskjellene øker må vi arbeide for å fjerne helsemessige forskjeller basert 64 
på sosial klasse, kjønn og etnisk bakgrunn. Det må satses på forebygging både 65 
innenfor fysisk og psykisk helse, for å minske faktorer som kan gi redusert livskvalitet. 66 
I tillegg skal alle ha tilgang på gode helsetjenester. Troms SV vil ha et offentlig 67 
helsevesen som er tilgjengelig for alle uavhengig av bosted og økonomi, og at 68 
muligheten for hjelp skal være forutsigbar og trygg. 69 

Psykiske utfordringer er økende, og blant de viktigste årsakene til tapte leveår, nedsatt 70 
livskvalitet, uførhet og fattigdom. Troms SV vil forebygge at mennesker faller utenfor på grunn 71 
av psykisk uhelse, og sikre at ungdommen fullfører sin utdanning, arbeidstakere kan fortsette 72 
å stå i arbeid og eldre skal oppleve en verdig alderdom. Fylkeskommunen har et overordnet 73 
ansvar for folkehelsearbeid, dette skal komme frem i alle prioriteringer, planer og 74 
beslutninger. Et godt og rent nærmiljø med allsidige muligheter for friluftsliv, idrett og trygge 75 
lekeplasser og fritidstilbud for barn og unge, og et sunt arbeidsmiljø, må være en allmenn 76 
rettighet. 77 

Tennene er også en viktig del av helsen vår, og må huskes på i sammenheng med 78 
folkehelsa. Det må jobbes forebyggende også med tannhelsen, og alle innbyggere i Troms 79 
skal ha tilgang til tannlege når behovet oppstår. Troms SV vil sikre tilgang til akutte 80 
tannhelsetjenester. 81 

Troms SV vil:  82 

• Støtte etablering av nye frisklivssentraler og stimulere til etablering av møteplasser for 83 
eldre. 84 

• Inkludere innvandrere i det helsefremmende arbeidet. 85 
• Bidra til å bekjempe vold og overgrep gjennom å utarbeide en beredskapsplan for 86 

hvordan håndtere mistanker om vold, skadelig seksuell atferd og seksuelle overgrep.  87 
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• Videreutvikle samarbeidet mellom tannhelsetjenesten og kommunale tjenester. 88 
• Sikre og styrke tannlegevakt-ordningen i hele fylke. 89 
• Styrke den tverrfaglige innsatsen for bedre psykisk helse i videregående skole bl.a. 90 

gjennom videreutvikling av Elevtjenesten og fokus på livsmestring. 91 
• Innføre nullvisjon for selvmord i Troms. 92 
• Ha trygg pasientreiser som sikrer innbyggere gode transportløsninger til 93 

spesialisthelsetjeneste. 94 
• At fylkeskommunen skal være pådriver og sørge for at kommunen er oppdatert på 95 

tilgjengelig teknologi og tar konkrete grep for å implementere helseinnovasjon og 96 
velferdsteknologi i kommunene i Troms. 97 

• At fylkeskommunen skal være en pådriver for å stimulere kommunene til å lage 98 
aldersvennlige lokalsamfunn og demensvennlige kommuner. 99 

• Videreutvikle de distriktsmedisinske sentrene og sykestuene som gode, lokale 100 
helsetilbud med blant annet fødestuer og legevakt. 101 

• Arbeide for en fortsatt desentralisert sykehusstruktur, et styrket føde- og barseltilbud 102 
og spesialisthelsetjeneste. 103 

• Arbeide for å avvikle foretaksmodellen og tilbakeføre sykehusene til regionalt 104 
folkevalgt nivå. 105 

• Arbeide for en sterkere primærhelsetjeneste og likeverdig samarbeid mellom 106 
kommune og spesialisthelsetjeneste. 107 

Energi, klima og miljø 108 
Verden opplever en akutt klima- og naturkrise som må løses. Klimagassutslippene må 109 
ned og vi må stanse nedbygging av natur og dyrket mark. Det er bare gjennom å ta 110 
klimautfordringene på alvor, gjennom å innføre nye, grønne oppgaver til industrien, 111 
arbeidslivet og næringslivet vårt at vi kan ruste Norge for fremtiden. Miljøproblemene 112 
vil, om de ikke blir løst, minske mulighetene våre til å leve og arbeide i Troms. 113 
Næringslivet må ta hensyn til natur og dyreliv, både på land og i havet. 114 

Troms må bli et nullutslippssamfunn. Oljeutvinningen må reduseres og nye felt ikke 115 
igangsettes. SV er positive til nye energiformer, men vindparker og småkraftutbygging må ta 116 
hensyn til eksisterende bruk av området, naturmangfoldet og behovet for mer energi. Det må 117 
åpnes og avklares flere områder for flytende havvind. Kraftutbyggingen må skje slik at 118 
bedrifter kan etablere seg samtidig som lokale miljøhensyn tas. Det betyr at hvert enkelt 119 
prosjekt må vurderes for seg. 120 

Troms er en attraktiv destinasjon for turister fra hele verden. Belastningen på vår natur og 121 
infrastruktur øker. SV ønsker turismen velkommen, men vi må sørge for at reiselivet er 122 
bærekraftig. 123 

Norge skal produsere bærekraftig og miljøvennlig mat. Utnytting av våre jordressurser er et 124 
viktig ledd i ivaretakelse av våre naturressurser. Landsdelen er også rik på mineraler som er 125 
ettertraktet i hele verden. Utvinningen skal imidlertid ikke skje på bekostning av lokale hensyn 126 
og miljø. Avgang fra gruvevirksomhet skal deponeres på en slik måte at den kan nyttiggjøres 127 
senere.  128 

Troms SV vil: 129 

• Bidra til et statlig og fylkeskommunalt samarbeid som sikrer ladestasjoner i hele 130 
regionen. 131 

• Legge til rette for hydrogenproduksjon basert på ren nord-norsk kraft. 132 
• Satse på fangst og lagring av solenergi på fylkeskommunale bygg og eiendommer. 133 
• Bidra til å avklare flere områder for flytende havvind. 134 
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• Arbeide for bærekraftig forvalting av krafta vår. 135 
• Stille krav til flytrafikken og cruisenæringen for å lykkes med en mer fremtidsrettet og 136 

bærekraftig reiselivsnæring. 137 
• Styrke fylkeskommunen sitt arbeid med klima og miljø gjennom å opprette en klima- 138 

og miljøavdeling i Troms fylke. 139 
• Innføre forpliktende klimabudsjettering i fylkeskommunen. 140 
• Halvere matsvinnet i fylkeskommunen innen 2030, gjennom samarbeid med 141 

næringsliv og frivilligheten. 142 
• Sikre at miljø er et viktig kriterium ved anbud. 143 
• Ta all dyrkbar jord i bruk, sikre jordvernet, og øke selvforsyningsgraden. 144 
• Unngå nedbygging av myr. 145 
• Redusere plastforurensinga i havet. 146 
• Arbeide for systematisk opprensing etter miljøforurensing i havnene. 147 
• Si nei til sjødeponi fra gruvevirksomhet. 148 
• Iverksette tiltak for forebygging av fugledødsfall rundt vindmøller. 149 
• Sikre en bærekraftig rovdyrforvaltning gjennom balanse mellom bærekraftige 150 

bestander og bruk av utmarksressurser, samt sikre raskt uttak av enkeltdyr som gjør 151 
stor skade i bestanden. 152 

• Styrke allemannsretten og den individuelle tilgangen til vår natur. 153 
• Sikre universelt utformede friluftsområder over hele fylket. 154 
• Begrense motorisert ferdsel i natur og friluftslivsområder. 155 
• At all oppdrett skal være utslippsfri, og avslå søknader som ikke oppfyller dette kravet. 156 

 157 

Nærings- og samfunnsutvikling 158 

Det er eit stort underskott på arbeidskraft i landsdelen, og det må både skapast nye 159 
arbeidsplassar, og samstundes rekrutterast til dei arbeidsplassane som allereie finst. 160 
Vi må stimulere til folketalsvekst i heile Troms, og vi skal vere attraktiv for tilflytting. Da 161 
treng vi fleire tilgjengelege bustadar, både i byar og i distriktskommunar. 162 
Fylkeskommunen kan her ta ansvar for å sikre bustadar i distrikta gjennom eit 163 
fylkeskommunalt foretak. Troms må ta ein sentral rolle i det grønne skiftet, både 164 
gjennom forsking og utvikling, og gjennom leverandørnæringer. 165 

Mykje av næringslivet i Troms er basert på naturgitte forhold, og ligg spreitt i heile fylket. 166 
Primærnæringane er viktige både for eksport frå fylket, men også for sjølvforsyning og 167 
beredskap. Både drift og utvikling krevjer mykje eller nytt areal, som kan føre til konflikt over 168 
bruk, eller få uønska miljøkonsekvensar. Arealkrevjande næringar må ikkje øydelegge 169 
uerstattelege naturverdiar eller gå ut over urfolksrettar. All næringsutvikling bør ta sikte på å 170 
inngå i ein sirkulærøkonomi, der restprodukt ikkje blir avfall, men ressursar for andre.   171 

Servicesektoren er viktig for sysselsetting og verdiskaping i fylket, både i byane og distrikta. 172 
Offentlege arbeidsplassar bidrar til eit mangfald av moglegheiter, og er viktige for at det skal 173 
skapast heilårlege, familievennlege samfunn. Næringar i fylket skal gi ringverknader i fylket, 174 
slik at vi ikkje blir ein rein råvareeksportør. SV er positiv til alternative organisasjonsformar, 175 
som samvirkeverksemder, tilsetteeide bedrifter, og offentlege eigarskap i strategiske selskap 176 
for landsdelen. 177 

Troms SV vil: 178 

• Sikre eit bærekraftig arktisk landbruk, og løfte bøndenes inntekter til eit anstendig 179 
nivå. 180 

• At Innovasjon Norge skal få fleire investeringsmidlar, særleg til jordbruket, for å unngå 181 
at bruk leggast ned som følgje av ny teknologi og nye krav. 182 
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• At sirkulærøkonomi skal være hovudregelen i all industri og næring. 183 
• Sikre at fiskeressursane kjem befolkninga i kystsamfunna til gode. 184 
• Ha opplæringskvoter som administreres lokalt. 185 
• Opprette seismikkfrie områder for å beskytte fiskeriene. 186 
• Innføre turistskatt, for å sikre et bærekraftig reiseliv. 187 
• Opprette eit fylkeskommunalt foretak som skal bidra til å gjere bustadar i distrikta 188 

tilgjengelege gjennom sal, utleige og leige-til-eige-ordningar. 189 
• Legge til rette for næringsklynger og nettverk på tvers av bransjar.  190 
• Bruke innkjøp til å stimulere til innovative løysingar og grønn omstilling.  191 
• Ha ei satsing på bioindustri i Troms. 192 
• At fylkeskommunen skal støtte kommunanes arealplanlegging. 193 
• Bidra til at reindriftsnæringa utøves slik at de kulturelle, miljømessige og 194 

næringsmessige forholdene blir ivaretatt, og sjå til at næringa blir hensyntatt i 195 
spørsmål om utbygging av infrastruktur.  196 

• Stimulere til lokal produksjon av kraftfór til, og økt elektrifisering av, 197 
havbruksnæringen. 198 

 199 

Inkludering og mangfold 200 
I Troms har samer, kvener, nordmenn og andre minoriteter bodd side om side i 201 
århundrer. Kulturelt mangfold er en ressurs og styrke for regionen. Likevel ser vi at 202 
ikke alle føler seg verdsatt i storsamfunnet. Alle innbyggere i Troms skal være likestilte 203 
og ha like muligheter. 204 

Et flerkulturelt samfunn med et internasjonalt arbeids- og næringsliv er avhengig av forståelse 205 
og kunnskap om andre kulturer. Vi skal sikre en god integrering. Det gir mennesker 206 
muligheten til å ta ansvar for eget liv, og bidrar til å redusere barnefattigdom og 207 
sosioøkonomiske utfordringer hos innvandrerbefolkningen. 208 

SV er et feministisk parti, og vil bekjempe all diskriminering, det være seg basert på kjønn, 209 
seksuell legning, hudfarge, etnisitet, religion, alder eller funksjonsevne, og gi alle mennesker 210 
mulighet til å inkluderes i arbeids- og samfunnsliv. Alle mennesker har samme verdi og 211 
samfunnet skal sikre at alle behandles som likeverdige. Prinsippet om universell utforming må 212 
legges til grunn for utformingen av samfunnet 213 

I en verden der flere er på flukt enn noensinne, er det selvsagt for SV at Norge skal ta imot og 214 
gi opphold til flere flyktninger og at vi bedrer mulighetene for familie-gjenforening. I tillegg 215 
trenger Norge og Troms arbeidsinnvandring. Et distriktsfylke som vårt er avhengig av 216 
innvandring for å unngå folketallsnedgang, og for å dekke behovet for kompetanse og 217 
arbeidskraft.  218 

Troms SV vil: 219 

• Være en pådriver for en effektiv integrering blant flyktninger og innvandrere, og særlig 220 
legge vekt på å få ut informasjon rundt kvinners rettigheter. 221 

• At det utarbeides en egen mangfoldsplan for Troms fylke som belyser minoritet- og 222 
majoritetsperspektiver, herunder kulturell tilhørighet, etnisitet, legning, kjønn og 223 
religiøs tilhørighet. 224 

• Sikre flerkulturell samhandling og inkludering i alle ledd i fylket. 225 
• Følge opp tidligere vedtak og få på plass en handlingsplan mot rasisme. 226 
• At ansatte i fylkeskommunen har mangfoldskompetanse som kan bidra til å yte bedre 227 

service til minoritetsbefolkningen. 228 
• Utarbeide en handlingsplan for universell utforming. 229 
• Jobbe for økning i folketallet gjennom bosetting og tilflytting. 230 
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Samferdsel 231 

Busettinga og arbeidsplassane er spredt over heile fylket, men med nokre tyngre 232 
befolkningssentra. Etterslepet på fylkesvegnettet er særlig stort i Troms. Det er viktig 233 
at transport av folk og varar er trygt, rimeleg og miljøvennleg. 234 

Transportsektoren står for store utslepp, både av klimagassar og anna forureining, og meir av 235 
transportbehovet må enten reduserast, eller i større grad løysast gjennom å flytte transport til 236 
sjø og bane. For å få dette til må Nord-Noregbana byggast, og hurtigbåttilbodet styrkast. 237 

Verdiskaping og sysselsetting finst i heile fylket, ikkje berre sentra, og det er viktig at alle skal 238 
kunne både bu og arbeide der dei vil. Drosjenæringa er eit viktig supplement til det offentlege 239 
kollektivtilbodet, særleg i distrikta og for pasienttransport. 240 

Troms SV vil: 241 

• Bygge Nord-Noregbana. 242 
• Prioritere trygge bruksvegar i distrikta framfor store motorvegprosjekt. 243 
• Avvikle anbodsregimet på kollektivtransport, og ta buss- og båtdrift tilbake til 244 

fylkeskommunal regi. 245 
• Satse på nullutsleppsløysingar i kortbanenettet. 246 
• Sikre eit kollektivtilbod som gjer det mogleg å la bilen stå til kvardags, også i distrikta. 247 
• At fylkeskommunale køyretøy skal vera nullutsleppskøyretøy. 248 
• Snu frisleppet i drosjenæringa for å sikre både tilgjengeleg drosjar i distrikta og ei 249 

inntekt å leve av for sjåførane. 250 
• Prioritere myke trafikanter og trygge skoleveier, gjennom utbygging av gode gang- og 251 

sykkelveier. 252 
• Tilrettelegge for gode transporttilbud, særlig til ungdom og eldre. 253 

 254 

Arbeid og medvirkning 255 
For å sikre et trygt og inkluderende arbeidsliv for alle i Troms fylke må vi ha en seriøs 256 
arbeidsgiverpolitikk. Alle offentlig arbeidsplasser må ha tiltaksplaner for rekruttering 257 
og å beholde kompetanse. 258 

Folkestyret må videreutvikles for å sikre større deltakelse der flere beslutninger tas lokalt og 259 
med folkelig involvering. Folk må ha større muligheter til å påvirke saker som behandles 260 
politisk, og politiske og demokratiske prosesser skal være allment tilgjengelig og forståelig. 261 
Det er en styrke for samfunnet og befolkningen at det legges til rette for at alle stemmer skal 262 
høres og at alle har mulighet til påvirkning. SV vil at fylkestinget skal organiseres etter 263 
formannskapsmodellen. 264 

Troms SV vil: 265 

• Arbeide for et større mangfold i politiske og offentlige styrer, råd og utvalg. 266 
• Senke stemmerettsalderen til 16 år for å gi ungdom økt innflytelse. 267 
• Sørge for at alle møter i fylkeskommunen finner sted i lokaler som er universelt 268 

utformet. 269 
• Stille krav om seriøsitet, lærlinger og klima- og miljøvennlige løsninger til selskaper 270 

som får levere varer og tjenester til fylkeskommunen. 271 
• Arbeide for at fylkeskommunale bygg og IKT-systemer blir universelt utformet.  272 
• At fylkeskommunen skal ha rekrutteringsstrategier for mennesker med nedsatt 273 

funksjonsevne eller “hull i CV-en”. 274 
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• Støtte sentrale oppgjør og kronetillegg framfor prosenttillegg i lønnsoppgjørene i 275 
kommunal sektor. 276 

• Ha lokal utprøving av arbeidstidsnedsettelse. 277 
• Organisere fylkeskommunen etter formannskapsmodellen. 278 
• At folkevalgte på fylkesnivå skal ha nøktern godtgjøring. 279 
• Styrke ungdommens fylkesting og fylkesråd. 280 

Levende lokalsamfunn 281 
I en tid da vi ser en dramatisk fraflytting fra distriktene er det særlig viktig å legge til 282 
rette for levende og bærekraftige lokalsamfunn. Både fylket og kommunene skal ha råd 283 
til gode tjenester der folk bor, og fungere som samfunnsutviklere og pådrivere for 284 
attraktive bomiljø og samfunnsutvikling. Videre er det viktig med en mangfoldig og 285 
inkluderende kulturpolitikk, og offentlige midler må brukes på å fremme kultur som 286 
ikke kan finansieres av markedet alene.  287 

Vi må ha en aktiv distriktspolitikk som sikrer folketallsvekst, og som gir bosetting og lokalt 288 
handlingsrom slik at vi tar hele fylket i bruk. Det offentlige må ha en aktiv friluftslivspolitikk 289 
som tar vare på viktige friluftsområder, tilrettelegger for alle og utvikler attraktive 290 
aktivitetstilbud for folk.  291 

Det er langt mellom bibliotek og kulturarenaer i vårt langstrakte fylke. Ingen skal tape på å 292 
være bosatt i distriktet, uansett om man er for ung til å kunne reise alene til et folkebibliotek, 293 
eller om man er for gammel til å klare dette selv. Kultur og idrettstilbud skal være tilgjengelig 294 
for alle, uavhengig av bostedsadresse. Barn og unge skal ikke være avhengig foreldrenes 295 
økonomi for å delta i aktiviteter og fritidstilbud.  296 

Troms SV vil: 297 

• Ha festivaler og konserter for barn og unge som er rusfrie arrangementer. 298 
• Støtte satsing på urfolks- og minoritetskultur. 299 
• Sikre finansiering av kunst- og kulturinstitusjoner i fylket. 300 
• Legge til rette for gode kollektivtransporttilbud for eldre. 301 
• Videreutvikle den fylkeskommunale mobile bibliotekvirksomheten i fylket. 302 
• Ha gode kulturskoletilbud med ulike lavterskel tilbud. 303 
• Ha økt satsing på kulturkort for å gi alle like muligheter til deltakelse i fritidsaktiviteter. 304 
• Sikre at alle barn og unge har tilgang på gratis og åpne møteplasser som 305 

fritidsklubber og lignende, med et variert tilbud og bemannet med faglig kompetente 306 
ansatte. 307 

• Styrke tilbudet “hjem for en 50-lapp”. 308 
• Bekjempe sosial ulikhet og levekårsutfordringer og bidra til vekst og utvikling i byer og 309 

distriktene.  310 
• At fylkeskommunen skal ha en strategi mot barnefattigdom. 311 
• At lokaldemokratiet fortsatt skal avgjøre spørsmålet om eiendomsskatt. 312 
• Støtte og bidra til etablering av utlånssentraler for gratis utlån av turutstyr. 313 
• Sterkt avgrense muligheten til å gi dispensasjoner fra byggeforbudet i strandsonen. 314 
• Bruke mer av spillemidlene til friluftsformål og friluftstiltak for barn og unge, og øke 315 

støtten til friluftsorganisasjonene og friluftsrådene. 316 
 317 


