UTDRAG FRÅ PROGRAMMET VÅRT:
EIT GRØNARE SVEIO
● At kommunen tar si rolle som Miljøfyrtårn-kommune på
alvor, og jobbe for at alle einingane i kommunen blir
Miljøfyrtårn-sertifisert.
● At kommunen tar sin klimaplan på alvor, med årleg
informasjon om status, og at kommunen lar
klimaplanen ligge til grunn ved nyinvesteringar og
oppgraderingar av kommunale bygg.
● Verne all matjord, friområde og truga dyrearter.
● At eventuelle vindmølleparkar ikkje skal komme i vegen
for naturmangfald, dyreliv, friluftsliv og rekreasjon, og
det skal tas omsyn til lokalbefolkninga med tanke på
lyd- og synsforureining.
● Ha ei restriktiv haldning til bygging i strandsonen, og
nær elver og vassdrag.
OPPVEKST OG KULTUR
● Behalde skulestrukturen vi har i dag gjennom heile
perioden.
● Styrke fritidstilbud til barn og unge ved å støtta
idrettsklubber, fritidsklubber, kafear, kulturaktivitetar ol.
og andre møteplasser.
● Redusere bruk av ufaglærte vikarlærarar i skulen ved å
tilsetje 5-10% fleire lærarar enn kva ein i
utgangspunktet har bruk for. Dersom det ikkje er fråvær
styrker dei tidleg innsats på dei lågaste trinna.
● Jobbe for at ein større del av av kommunebudsjettet
blir brukt inn mot barn og unge, blant anna gjennom
styrking av ressurser i barnehage, skule og fritidstilbod.
● Byggje og utarbeide eit oppdatert, variert og stort
uteområde i samband med utbygginga på Sveio skule.
● Opprette ein skulebibliotektarstilling på minst 50%.

SAMFERDSLE
● Arbeide for sykkel- og gangstiar i heile Sveio. Det er
behov for samanhengande sykkelstiar langs E 39 og F
47, og inn til alle skular og samfunnshus.
● Arbeide for at planene om ny E39 skrinleggjast, og at
pengane i staden brukast til trafikksikring og utbetring
av eksisterande veg.
● Ha ei kraftig utbygging av kollektivtrafikken, slik at
offentlig transport blir eit attraktivt og reelt alternativ til
bil.
GRØN MARKNAD
● Stimulere unge til å tenke etablering og
entreprenørskap gjennom “Ungt Entreprenørskap”.
● Jobbe for at dyrka mark i Sveio sentrum blir brukt til
produksjon av mat som kan omsetjast lokalt.
● Nye konsesjoner og utviding innan havbruk skal
føresetje at anlegga er lukka.
HELSE OG OMSORG
● Bruke velferdsteknologi for å auke tryggleik og
livskvalitet.
● Arbeide for at det blir slutt på bruk av ufrivillige
deltidsstillingar, rett til heiltidsstilsetjing innan pleie og
omsorg.
● Sikre permanent plass på sjukeheimen for alle som har
behov for det.

