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Framtidas lokalsamfunn
Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene
våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger,
fordi vi får til mer sammen enn hver for oss. Det gir større
trygghet og flere muligheter for den enkelte hvis vi stiller
opp for hverandre. I Norge organiserer vi fellesskapet i
kommuner og fylkeskommuner. Kommunens innbyggere
skal føle tilhørighet til lokalsamfunnet og nærhet til
beslutningstakerne i kommunen.
Kommunen og fylkeskommunen har fire viktige roller:
De utgjør grunnmuren i velferdssamfunnet, med
ansvar for skole, helse, eldreomsorg og andre viktige
velferdsoppgaver.
De er en demokratisk arena der innbyggerne får
innflytelse på samfunnsutviklingen.
De er myndighetsutøvere.
Og de er sentrale utviklingsaktører, med viktig ansvar
for arealplanlegging, samferdsel, miljøutvikling,
folkehelse, bidrag til nærings-utvikling og livskraftige
bo- og arbeidsmarkeds-regioner.
Klimaendringer, tilflytting og fraflytting, høyere levealder
og ny teknologi, internett og økt reisevirksomhet
påvirker vår hverdag, og gjør at vi stiller nye og andre
krav til hvordan kommunen og fylkeskommunen vår skal
fungere. Kunnskap vil være en avgjørende forutsetning
for utviklingen av framtidas lokalsamfunn:
De skal være kunnskapsbaserte. Vi skal hele tida ha
velferdstjenester som er i endring. Som tar opp i seg nye
behov og nye virkemidler. Som er fleksible og tilpasset den
enkeltes behov. Vi skal være teknologioptimistiske, og spre
gode erfaringer med nye måter å organisere arbeidet på.
De skal være kunnskapsrike. Da må vi sørge for å
rekruttere kompetente ansatte til kommunene, over

hele landet. Da må vi ha respekt for den fagkompetansen
de ansatte besitter, og sørge for at den blir tatt i bruk
når samfunnet og framtidas velferdstjenester utvikles.
I utviklingen av kommunene våre skal vi være kunnskapssøkende. Arbeiderpartiet vil ha alle de som tilhører
lokalsamfunnet med på å utvikle det. Vi vil invitere innbyggerne inn i diskusjonene, både som parti og som lokale
folkevalgte. Innbyggerne er lokalsamfunnet. Vi vil derfor
skape gode arenaer for innflytelse og deltakelse, slik at alle
som bor i lokalsamfunnet kan bidra i den videre utviklingen.
Denne plattformen er utarbeidet som et grunnlag
for arbeidet med lokale program i kommuner og
fylkeskommuner. Kommunepartiene kan se til den som
inspirasjon for sitt lokale programarbeid, og innarbeide
de forslagene som passer akkurat hos dem. Gjennom
et levende lokaldemokrati vil Arbeiderpartiet over hele
landet arbeide særlig for fem viktige saker i kommunene
de neste årene:
1. Mer kunnskap i skolen ved å satse særlig på tidlig
innsats og lærere med riktig kompetanse.
2. Å rekruttere og utdanne nok ansatte gjennom en
kompetansereform for å dekke de store behovene
som kommer i kommunesektoren i årene som
kommer.
3. En aktiv næringspolitikk som sikrer konkurransedyktige
regioner og et framtidsrettet og miljøvennlig næringsliv.
4. En tilpasset og verdig omsorg. Der man kan bo
hjemme lengst mulig, får heldøgns pleie når man
har behov for det, og der det er tilstrekkelig mange
kompetente ansatte.
5. Klimaperspektivet skal være en del av all kommunal
planlegging, både gjennom tiltak mot utslipp og ved
forebyggende planlegging.
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Skole og barnehage
EN GOD START
I barnehagen legges grunnlaget for all videre utdanning,
og dermed også for å utjevne forskjeller. Et trygt og
godt barnehagetilbud betyr at barn kan oppleve lek,
sosialisering og mestring med jevnaldrende, samtidig som
foreldrene har mulighet til å kombinere arbeid og familie.
Det er behov for styrket bemanning og økt kompetanse i
barnehagene. Vi vil derfor legge til rette for at flere kan ta
etter- og videreutdanning, og også tilby flere studieplasser
for barnehagestyrere som vil videreutdanne seg.
Det er viktig med tett dialog mellom barnehagen og
skolen slik at barna kan få en best mulig tilpasset
opplæring fra starten av skoleløpet. Foreldrene har
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hovedrollen i barnas liv. Ved å ha foreldrene med på laget
når barna er i barnehage og skole legger vi sammen bedre
til rette for barnas trivsel, utvikling og læring. Allerede
mens barna går i barnehagen må det synliggjøres hvor
viktig foreldrene er for at barna lykkes i skolen.
LIKE MULIGHETER FOR ALLE I EN MODERNE SKOLE
Alle barn skal ha lik rett til utdanning, uansett sosial
bakgrunn. Derfor sier vi nei til økt privatisering som tar
pengene bort fra fellesskolen. Det er viktig at det foretas
en helhetsvurdering ved søknader om opprettelse av
private skoler som også ivaretar konsekvenser for den
resterende skolestrukturen og integreringshensyn.

GODE LÆRERE – FÆRRE TIDSTYVER
Hvert år blir 1,3 millioner undervisningstimer i grunnskolen
gitt av personer uten formell kompetanse. Samtidig har
assistenter uten tilstrekkelig kompetanse ansvaret for
nesten halvparten av all spesialundervisningen som gis.
Slik bør det ikke være. Arbeiderpartiet ønsker derfor
å gi kommunene de nødvendige virkemidlene slik at vi
utelukkende benytter undervisningspersonell med formell
kompetanse i grunnskolen innen 2020. De som allerede
jobber i skolen uten slik kompetanse i dag må få rett og
plikt til videreutdanning.
Samtidig må vi ha enda flere gode lærere for å sikre
god kvalitet i skolen. Det betyr å rekruttere flere
til læreryrket, og å legge til rette for faglig påfyll og
ytterligere kompetanseheving gjennom etter- og
videreutdanning. Det må i større grad skreddersys
karriereveier for lærere.
Lærerne må få tid og tillit til å være lærere. Vi vil
derfor avbyråkratisere skoledagen, og sørge for at all
måling og testing er relevant for læringssituasjonen.
Øvrige ansattes kompetanse må tas i bruk til beste for
elevene i god samhandling med ledere og lærere. Vi
skal være aktive tilretteleggere for bruk av ny teknologi,
nye undervisningsformer og nye måter å organisere
skolehverdagen på, slik at lærerne får mer tid til
undervisning, elevene lærer mer og kontakten mellom
hjem og skole blir bedre.

Morgendagens arbeidsplasser stiller nye krav til
utdanningssystemet. Derfor må skolen få utnytte
alle mulighetene som i dag finnes innenfor digitale
hjelpemidler. Norge har flere ledende miljøer innen
utdanningsteknologi, som vi må utnytte bedre.
Fellesskolen skal gi tilpasset opplæring til alle elever.
Både elever som trenger ekstra utfordringer og elever
som trenger ekstra oppfølging skal oppleve at skolen gir
dem det de har behov for. Vi skal sørge for at elever som
ikke har nådd forventet kompetanse i de grunnleggende
ferdighetene umiddelbart får tilrettelagt oppfølging
gjennom et «lese-skrive-regne-løfte». Foreldre skal
være trygge på at barna blir tatt vare på i skolen,
og at skolemiljøet legger til rette for læring. Vi vil ha
nulltoleranse mot mobbing i norsk skole. Alle barn har
rett på respekt og trygge læringsmiljø. Alle de ansatte
må involveres i arbeidet mot mobbing.

SFO
Arbeiderpartiet ønsker at SFO skal være et trygt tilbud
av god kvalitet, uavhengig av hvor du bor i landet.
Skolen og SFO skal sammen utgjøre en helhetlig
skoledag. Kvaliteten på SFO-tilbudet er i dag svært
varierende. Arbeiderpartiet vil derfor at det utarbeides
en nasjonal plan for kvalitet og innhold i SFO. Planen
må sikre et godt samarbeid mellom skole, SFO og
lokalsamfunnet. Det må legges spesielt vekt på læring
gjennom lek, sosial utvikling, fysisk aktivitet, leksehjelp
og deltakelse i fritids- og kulturaktiviteter. Planen bør
også omhandle samarbeid mellom SFO, kulturskolen og
lokale idretts- og aktivitetstilbud.
Arbeiderpartiet mener at foreldrebetalingen på SFO
må bli lavere og være i samsvar med tilbudet som gis.
Tilbud om leksehjelp må være gratis og tilgjengelig for
alle. Erfaringer fra forsøkene med gratis kjernetid i
barnehage viser at slike tiltak fremmer integrering og
deltakelse i fellesskap. Arbeiderpartiet vil derfor innføre
forsøk med gratis SFO i områder som i dag har gratis
kjernetid i barnehage.
Altfor mange barn står på venteliste for å komme inn
i Kulturskolen. Arbeiderpartiet mener at Kulturskolen
skal være et tilbud for alle barn, til en moderat pris. Vi
ønsker å beholde den ukentlige timen med kulturskole
for 1.-4. trinn i barneskolen og se denne i sammenheng
med SFO-tilbudet.
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MER PRAKSIS - FLERE LÆRLINGPLASSER
Den største utfordringen i videregående opplæring er at
for mange faller fra underveis i opplæringsløpet. Flere må
gjennomføre yrkesfaglig utdanning og oppnå fagbrev for å
dekke framtidas kompetansebehov. Det må legges bedre
til rette for fleksible utdanningsløp med veksling mellom
arbeidsliv og skole, og mer praksis tidligere i løpet, for
eksempel ved bruk av faget «Prosjekt til fordypning».
Dette forutsetter at flere fagarbeidere veksler mellom
undervisning og arbeid. Både det offentlige og det private
næringslivet må forplikte seg til å ta inn flere lærlinger.
Tilskuddsordningene som tilpasses slik at dette blir
praktisk gjennomførbart. Elever som ikke får ordinær
læreplass må få muligheten til å fullføre sin utdanning
gjennom toårig praksisbasert opplæring i skole med
mål om fagbrev. Vi vil ha et utdanningssystem som er
fleksibelt, der man kan bygge på sin kompetanse gjennom
hele livet.

Arbeiderpartiet vil på lokalt plan:
ha flere faglærte, og unngå bruk av dispensasjon fra
utdanningskravet til styrere og pedagogiske ledere i
barnehagen
tilby gratis halvdagsplass i barnehage i flere områder
med levekårsutfordringer, og utvide tilbudet til å
omfatte flere 3-åringer
ha søskenmoderasjon i SFO og mellom barnehage
og SFO
sikre alle barn et godt fysisk læringsmiljø i gode
barnehage- og skolebygg.

at alle barn mellom 1.-4. trinn skal ha lovfestet rett
til SFO, og at det utarbeides en nasjonal plan for
innhold og kvalitet i SFO. SFO-tilbudet skal inneholde
fysisk aktivitet hver dag, en kulturskoletime og
leksehjelp
innføre makspris for SFO-tilbudet, og gjennomføre
forsøk med gratis SFO i områder som i dag har gratis
kjernetid i barnehage
vurdere etter skole-tilbudet for barn med spesielle
behov i perioden 5.-7. trinn.
videreføre ordningen med rentefrie lån fra staten
for å sikre at kommunene har midler til å pusse opp
minst 1000 skoler
sette i gang rask oppfølging av elever som ikke
oppnår forventet kompetanse i de grunnleggende
ferdighetene, gjennom å bruke én mrd. på å
gjennomføre et «lese-skrive-regne-løfte»
si nei til karakterer i barneskolen
utarbeide en nasjonal strategi for IKT og digitale
hjelpemidler i skolen
gi kommunene virkemidler for å benytte bare
kvalifiserte lærere i undervisningen i hele
grunnskolen innen 2020
fortsette opptrappingen av innsatsen for etterog videreutdanning av lærere og stimulere
rettledningen av unge lærere
lage karriereveier for lærere i skolen

hindre mobbing i skolemiljøet ved å ansvarliggjøre
voksenpersoner, etablere kommunale
beredskapsteam og innføre sanksjoner mot skoler
som ikke løser mobbesaker
kutte unødvendig rapportering og frigi tid for
lærerne til å undervise

Arbeiderpartiet vil på nasjonalt plan:
innen 2020 innføre en bemanningsnorm som
sikrer nok voksne med nødvendig kompetanse i
barnehagen, normen må utformes i tett kontakt
med kommunesektoren og slik at voksentettheten i
barnehagen er om lag på dagens nivå
jobbe for å innføre krav om minimum to opptak i
året til barnehagene
tilrettelegge for at flere assistenter i barnehagen tar
utdanning som barne- og ungdomsarbeidere.
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øke lærlingtilskuddet
yrkes- og praksisrette opplæringen i fellesfag på
de yrkesfaglige studieretningene, uten å redusere
kunnskapskravene
jobbe for utvidet mulighet for å kvalifisere til
studiekompetanse gjennom fullført læretid og
fagbrev
forsvare ordningene med gratis skolebøker og
læremidler, og sikre at utstyrsstipendet dekker
elevenes reelle utgifter til opplæring
tilbud til voksne med rett og voksne som har behov
for omskolering må sikres både i skolesystemet og i
regi av voksenopplæringsorganisasjonene.
utvide muligheten til å fullføre videregående
opplæring for personer over 21 år

Helse og omsorg

Fastlegeordningen er basisen i helsetjenesten og det
vil alltid være behov for å vurdere hvordan denne
ordningen kan fungere bedre og mer fleksibelt.
Samhandlingsreformen krever bedre system for
legedekning i sykehjem.
BO LENGER HJEMME
Hjemme er som regel best. Det viktigste og mest
framtidsrettede grepet vi kan ta for en verdig og trygg
alderdom, er å legge til rette for at den enkelte kan
bo i eget hjem så lenge som mulig. Det offentlige skal
tilrettelegge for at eldre ser nytten ved å selv bruke egne
ressurser til å planlegge sin alderdom i egen bolig. For å
sikre mangfold er det viktig at kommunene planlegger for
seniorboliger i hele kommunen, og ikke bare i enkelte
områder.
Ulike hjelpemidler gjør det mulig å føle trygghet og
dermed å bo lenger hjemme. Klok bruk av velferdsteknologi må derfor være en naturlig del av boligpolitikk
og kommunale boligplaner. Velferdsteknologien skal være
tilgjengelig for alle gjennom gode offentlige tjenester. Det
må satses langt sterkere både i sykepleierutdanningen
og hos arbeidsgivere på å sikre tilstrekkelig kompetanse
innenfor IKT og velferdsteknologi.
TENKE NYTT OG GJØRE NYTT MED OMSORGSPLAN 2020
Framtidas helse- og omsorgstjenester må preges av
tilstrekkelig personale, høy kompetanse og utvikling. Vi
må tenke nytt og framtidsrettet rundt fag og metoder,
samarbeid med frivillige og pårørende, organisering og
teknologi.
I tida fram mot 2020 må vi videreføre og forsterke
innsatsen for å rehabilitere og bygge heldøgns
omsorgsplasser, øke kompetansen hos de ansatte og
øke antallet årsverk i sektoren. Alle som trenger en
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Nøkkelen til god helse er forebygging og tidlig innsats.
90 prosent av alt forebyggende arbeid skjer utenfor
helsesektoren. Samarbeid og langsiktig arbeid på tvers
av sektorer er derfor avgjørende for å oppnå gode
resultater. Pasientens behov må i større grad stå i
sentrum for planlegging, organisering og oppbygging av
tjenestene. Velfungerende samarbeid mellom alle deler av
helsetjenesten er avgjørende for å få til dette. Gjennom
Samhandlingsreformen har kommunene et stort ansvar
for å tilrettelegge for helhetlig oppfølging. Vi skal ta i bruk
ny teknologi og nye behandlingsmetoder, samordne de
mest spesialiserte tjenestene og ha en god arbeidsdeling
mellom sykehusene og mellom spesialisthelsetjenesten og
kommunale tjenester. Behandlingskvaliteten skal opp og
ventetiden ned. Vi vil bygge ned helsebyråkrati og fjerne
hindre for helhetlig behandling og oppfølging. Arbeidet
med å sikre bedre kommunikasjon og prosjektet «én
innbygger – én journal» er en viktig del av dette.
institusjonsplass eller en bolig med heldøgns omsorg,
skal ha det. Dagaktivitetstilbudene for de som lider
av demens må bygges videre ut med mål om at alle
kommuner skal ha et slikt tilbud.
ÅPENHET OM BEMANNING OG KVALITET
Arbeiderpartiet mener kvaliteten på offentlige
velferdstjenester best utvikles i et tett samarbeid
mellom pårørende, brukere, de ansatte, administrasjon
og politikere i kommunen. Derfor er det viktig med
størst mulig åpenhet om kvaliteten i de ulike kommunale
tjenestene.
De ansatte og deres kompetanse er den viktigste
ressursen for å gi tjenester med høy kvalitet.
Bemanningssituasjonen i barnehager, skoler og
sykehjem er avgjørende for kvaliteten. Arbeiderpartiet
mener det må det være åpenhet rundt dette,
uavhengig av hvem som drifter tjenestene. Vi er sterke
motstandere av at kvalitetsutvikling i velferdstjenestene
reduseres til bedriftshemmeligheter som skal være et
konkurransefortrinn i neste anbudsrunde.
PSYKISK HELSE OG LIVSMESTRING
Mange mennesker vil gjennom livet oppleve å bli psykisk
syke. Vi må satse mer på forebygging og godt samarbeid
mellom kommuner og sykehus. Vi må fortsatt omstille
tilbudene fra langvarige institusjonsopphold til lokalt
tilpassede tiltak.
Arbeiderpartiet vil ha flere faste psykologer i
kommunene. Psykologene må jobbe forebyggende
og tverrfaglig på individ- og gruppenivå, og med
tidlig intervensjon for barn, unge og voksne.
Arbeiderpartiet vil styrke skolehelsetjenesten med
bedre tilgjengelighet av helsesøstre, psykologer og
annet relevant helse-personell i skolen.
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For å sikre best mulig oppfølging av barn og unge som
trenger det må alle instanser som er i berøring med
barnet samarbeide tett.
ET TRYGT OG FAGLIG STERKT BARNEVERN
For å fange opp utfordringer tidlig må Barnevernet ha
tett kontakt med alle i kommunen som jobber med
barn. For å sikre gode fagmiljøer bør det stimuleres til
samarbeid mellom kommunene, særlig er dette viktig
på små steder med få ansatte. Vi vil prioritere ideelle
organisasjoner framfor kommersielle ved offentlig kjøp
av barnevernstjenester.

at kompetanse og bemanning i det kommunale
barnevernet fortsatt skal styrkes, og at alle
kommuner skal sikre et godt faglig miljø i
barnevernet
utarbeide handlingsplaner mot vold i nære
relasjoner

Arbeiderpartiet vil på nasjonalt plan:
fortsette arbeidet med «én innbygger – én journal»

RUS - RAMMER MANGE
Rus forårsaker ikke bare problemer for den
enkelte, men det rammer også barn, pårørende og
venner. Arbeiderpartiet vil satse på en politikk som
forebygger rusmisbruk og sikrer kapasitet og kvalitet i
behandlingstilbudene. Også her er samarbeid med brukeren
i sentrum nøkkelen. Det er avgjørende å sikre pasientene et
helhetlig og individuelt behandlingstilbud der helse, bolig,
aktivitet samordnes. Vi må øke kunnskapen om og styrke
forskningen på rusavhengighet og effekt av behandling.

øke behandlingskvaliteten og redusere ventetiden
gjennom å ta i bruk moderne teknologi og sørge for
god samhandling mellom sykehusene

Arbeiderpartiet vil på lokalt plan:

ha som langsiktig mål at alle ansatte i helse- og
omsorgssektoren har formell kompetanse

drive et aktivt folkehelsearbeid og gjennom dette
forebygge sykdom og lidelser
sikre at forebygging og tidlig innsats er
grunnleggende i alle helsetjenester og ved alle
behandlinger og diagnoser
lytte mer til pasienten og sikre helhetlig behandling
og bedre kommunikasjon og samhandling mellom
tjenestene
gi råd om bolig til eldre, gjøre eldres boligbehov
til en del av kommunal planlegging og sikre god
informasjon og veiledning om boligtilpasning
lage utviklingsplaner som viser behovet for
rehabilitering og bygging av heldøgns bo- og
omsorgsplasser
ha åpenhet om kvalitet og bemanning hos alle som
tilbyr velferdstjenester.
styrke det psykiske helsetilbudet i kommunene, med
særlig vekt på ungdom og psykisk helse
arbeide for at kommunene har rusfrie fritidsklubber
og reelle alternativer laget av og for ungdom
bidra til å utvikle ambulerende rusteam, og
rusakutter i de største byene
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sette kommunene i stand til å øke med ytterligere
10 000 nye årsverk i helse- og omsorgssektoren
fram mot 2020, samtidig som det planlegges med
ytterligere vekst fra 2020
sørge for at kommunenes ulike behov tas inn i
Samhandlingsreformen

videreføre en tilskuddsordning til heldøgns bo- og
omsorgsplasser og vurdere virkemiddelbruken for
å sikre at kommunene får et godt nok tilbud som
samsvarer med befolkningens behov
sikre at mennesker med behov for ressurskrevende
tjenester får et godt og likeverdig tilbud uavhengig
av bosted
styrke forskningen på rusavhengighet og effekt av
behandling, slik at det offentlige kan ta et større
ansvar for kvaliteten på behandlingstilbudene
bidra til at rusomsorg og psykisk helse så fort som
mulig blir en del av Samhandlingsreformen i praksis,
og at de økonomiske støtteordningene utvikles til
det beste for pasienter og brukere
styrke finansieringen av skolehelsetjenesten
og helsestasjonene, herunder øremerking av
midlene til tjenesten for hele skoleløpet i en
opptrappingsperiode.
vurdere å fastsette en kvalitetsbasert
minimumsnorm for helsestasjon- og
skolehelsetjenesten

Frivillighet og kultur
En aktiv og deltakende befolkning er grunnlaget for
et godt folkestyre og et levende lokaldemokrati.
Gjennom frivillig arbeid skaper vi møteplasser for folk
fra alle lag av samfunnet, vi utvikler fellesskap og lærer
av hverandre. Lokalt kulturliv og lokale idrettslag og
organisasjoner bidrar i tillegg til integrering og utjevning
av sosiale forskjeller. Frivillighetssentralene er blitt en
viktig møteplass i mange lokalsamfunn. Det er et mål at
frivillighetssentraler skal være tilgjengelige for både unge
og eldre.
AKTIV ALDERDOM
Gruppen «eldre» blir stadig større og mer sammensatt.
Mange har svært god helse og lever aktive liv, mens
andre har behov for mer tilrettelegging. Arbeiderpartiet
skal føre en god eldrepolitikk som treffer alle eldre.
Deltakelse, sosialt samvær og et aktivt liv kan forebygge
ensomhet og sykdom. Derfor må eldresentre og
aktivitetssentre sikres gode vilkår. Vi vil også legge til
rette for gode kulturtilbud og mosjon for de eldre,
samtidig som man stimulerer til at pensjonister bidrar
som ressurspersoner i frivillig arbeid.
KULTUR
Et mangfoldig og rikt kulturliv gir attraktive og gode
lokalsamfunn. Arbeiderpartiet vil ta initiativ til lokale
kulturløft i norske kommuner. Folkebibliotekene
er viktige kulturinstitusjoner, derfor vil vi ha gode

folkebibliotek i hele landet, med kompetent personale
og aktivt samarbeid med skole, barnehage og andre
institusjoner i nærmiljøet.
Idrett og fysisk aktivitet gir god folkehelse. Vi vil
fortsette satsingen på breddeidretten og jobbe for at
særlig barn og unge har idrettsanlegg i sine nærområder.
Vi vil bygge flere gode turløyper og tilrettelegge for at
mennesker med nedsatt bevegelighet skal kunne bruke
naturen og nærmiljøet. Arbeiderpartiet vil ha gratis
utlån av kommunale haller, baner og lokaler for kultur
og idrettsaktiviteter for barn og unge, og legge til rette
for kompetanseutvikling for trenere og instruktører som
jobber med barn og unge.

Arbeiderpartiet vil på lokalt plan:
stimulere frivillig samfunnsbyggende arbeid og
kommunalt samarbeid med frivillig sektor
stimulere til at pensjonister og andre
ressurspersoner deltar i det frivillige arbeidet i
barnehage, skole og fritidsaktiviteter for barn og
unge
sikre gode folkebibliotek med bredt utvalg og
kompetent personale
sikre at natur og idrettsanlegg er tilgjengelige for alle
tilby gratis utlån av lokaler, baner og haller
ha gratis utlånsordninger av sport- og fritidsutstyr
ha informasjon om kommunenes tilbud av
kulturaktiviteter, kurs og lignende tilgjengelig digitalt

Arbeiderpartiet vil på nasjonalt plan:
videreutvikle den kulturelle skolesekken og
spaserstokken

Foto: Colourbox.com

styrke den kulturelle grunnmuren ved å videreutvikle
de lokale kulturtilbudene der menneskene bor og
lever sine liv
utvikle nasjonale virkemidler som stimulere
samarbeid mellom frivillighet og kommuner i
produksjon av velferd, service og samfunnsbygging
sikre kulturskoletilbudet i kommunene og beholde
kulturskoletimen i barneskolen
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Foto: FV103129 av Olav Heggø/Fotovisjon, Samferdselsdepartementet på Flickr, 21. mai 2012, CC License

Klima og miljø:

Tenke globalt - handle lokalt

Arbeiderpartiet mener at Norge skal være et foregangsland i klima- og miljøarbeidet. Klimaendringene
rammer de fattigste hardest, men ingen land er skånet
for endringer i klimaet. Vi ser allerede at været blir
mer uforutsigbart, også i Norge. Det trengs en felles
internasjonal innsats for å redusere utslippet av klimagasser tilstrekkelig. Samtidig kan en tredjedel av de
nasjonale utslippene Norge skal kutte tas gjennom
virkemidler kommunene rår over. Vi vil tenke globalt
og handle lokalt. Det krever samfunnsendring og god

10

samfunnsplanlegging; her spiller kommunene en helt
sentral rolle.
KOMMUNEN SOM KLIMAAKTØR
Klimaperspektivet må være del av all kommunal
planlegging, klimahensyn må være til stede i kommunens
tjenesteutførsel og de ansatte i kommunen må ha god
kunnskap om klima og miljøhensyn. FNs klimapanel
sine anbefalinger bør være ledende i klimaarbeidet
lokalt. Kommunen har også mulighet gjennom sin

rolle som innkjøper til å stille miljøkrav. Det må
planlegges regionalt og helhetlig i organiseringen av
avfallshåndtering for å sikre effektivitet og unødvendig
transport av avfall.
AREALPLANLEGGING OG KLIMAVENNLIGE BYGG
For å møte utfordringer både i vekstområder og på
mindre steder, er det avgjørende at kommuner og
fylker samordner seg og tenker helhetlig og miljøvennlig
i sin arealplanlegging. Særlig i planleggingen av nye
bo- og næringsområder må man tilrettelegge for
kollektive transportløsninger, miljøvennlige bygg og
god energiutnyttelse. Offentlige bygg og infrastruktur
har lang levetid og må planlegges, dimensjoneres og
bygges for å tåle framtidas klima. Vi vil stille krav om
energieffektive nybygg, og samtidig legge til rette for
at flere fullfører klimatiltak på eksisterende bygg. I
pressområder bør det i størst mulig grad fortettes i
allerede eksisterende sentrum framfor å utvides.
KLIMAVENNLIG TRANSPORT
Transportsektoren er sentral i arbeidet med å få ned
klimagassutslippene. Veksten i persontransporten i de
store byområdene må tas med kollektivtrafikk, sykkel og
gange. For å få til dette trenger vi å ha flere avganger,
bedre framkommelighet og konkurransedyktige priser
i kollektivtransporten. Det trengs både incentiver og
restriktive tiltak for å redusere personbiltrafikken. Mer
godstransport må flyttes fra vei og over til sjø og bane.
Det er nødvendig å utvikle en havnestruktur som bidrar
til effektiv lossing og lasting, og flere av havnene bør
samarbeide.

Arbeiderpartiet vil på lokalt plan:
bruke klimaplanene og rullere dem minst hvert
fjerde år, og sikre at arbeidet med rullering og
oppfølging av klimaplanene skjer i samarbeid med
ansatte og tillitsvalgte
ha god miljøkompetanse i kommunen
ha gode avfall- og resirkuleringsordninger og
helhetlig planlegge avfallshåndtering
gjøre klimavennlige innkjøp
ha som mål i all utbygging å fortette sentrum og
dermed skape gode, fullstendige bykjerner
at kommuner med jernbanestasjoner langs de nye
dobbeltsporstrekningene skal tilrettelegge for å
overføre trafikk langs banestrekningene fra vei til
bane

bygge ut sykkelveier og sykkelparkering i alle
kommuner og sikre godt samarbeid om dette på
tvers av kommunegrenser. I storbyene vil vi bygge
sykkelveinett som gjør det mulig å ta seg rundt i hele
byen på sykkel.
jobbe for å innføre en gunstig kilometergodtgjørelse
for bruk av sykkel for kommunalt ansatte i tjeneste,
og redusere p-plasser for kommunale virksomheter
sørge for at kommunale tjenestebiler skal være
miljøvennlige
verne om grøntarealer i byene
ta initiativ til å trekke kommunale investeringer
ut av kullindustri og fortløpende vurdere
karbonintensiviteten i kommunens investeringer
stille krav om batteriteknologi eller andre
alternativer til fossil energi, som hydrogen,
brenselcelle eller biodrivstoff, ved anbudsutlysning
for innkjøp av busser og ved drosjeløyver
Arbeiderpartiet vil på nasjonalt plan:
stille krav om energieffektive nybygg, og samtidig
legge til rette for at flere fullfører klimatiltak på
eksisterende bygg
at det offentlige bør gå foran som gode eksempler
ved blant annet å bygge plusshus og ved å ta en
lederrolle i bruk av solenergi
forby oljefyr som grunnlast innen 2020, og fase ut
fossil oppvarming i statlige bygg innen 2018
stille krav til restriktive tiltak som betingelse for
midler og tilskudd til bypakker for de største
byområdene
bidra til å finansiere både investeringer og drift av
kollektivtrafikk gjennom bymiljøavtalene
tilrettelegge for elbiler og ladbare hybridbiler,
samt bedre infrastrukturen for biogassbiler og
hydrogenbiler. Det må etableres et landsdekkende
nett av ladestasjoner for elbiler/elkjøretøy
stille krav om miljøvennlige busser og ferjer
i anbudsrunder, der denne ekstrakostnaden
kompenseres fra nasjonalt hold
statlig lokaliseringspolitikk må bidra til å oppfylle
klimamål

ha gode rabattordninger for ungdom i
kollektivtrafikken
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Bolig til alle
Arbeiderpartiet mener at alle skal ha mulighet til å bo i
en god bolig, derfor må det bygges nok boliger. Staten
må sikre gode rammebetingelser for boligbygging.
Kommunene må sikre og regulere nok areal til
boligformål, sørge for rask byggesaksbehandling og skaffe
til veie kommunale utleieboliger. Kommunene må legge
til rette for gode og trygge bomiljøer, og bidra til å hindre
segregering gjennom en variert boligsammensetning
og tilgjengelige bomiljøer. Arbeiderpartiet ønsker at
kommuner med en offensiv og framtidsrettet boligpolitikk
skal møte en konstruktiv og samordnet stat.

og sette klare mål for boligbyggingen gjennom
kommunale boligplaner i tråd med forventet vekst

Arbeiderpartiet vil likestille boligformål med andre
hensyn i pressområder. Fylkesmennene må i behandling
av kommuneplaner legge større vekt på behovet for
tilstrekkelig boligbygging i sentrale strøk. Vi vil gjennomgå
plan- og bygningsloven for å fjerne unødige hindre for økt
boligbygging, og begrense adgangen til å klage i byggesaker
der det bygges i samsvar med vedtatt reguleringsplan.
I tillegg vil vi utvikle IT-løsninger som gjør elektronisk
plan- og byggesaksbehandling mulig i alle kommuner.
Økte byggekostnader gjør det nødvendig å satse på mer
innovasjon og forskning innenfor bygg og anleggsområdet.
Målet må være å utvikle løsninger som kombinerer lavere
kostnader og framtidsrettede miljøløsninger.

sikre nok tilgjengelige tomter til boligbygging

fortette og fornye eksisterende boligmasse
fjerne barrierer og sørge for universell utforming og
tilgjengelighet slik at alle kan delta i samfunnet
gjennomføre effektive planprosesser
innføre elektronisk byggesaksbehandling

sette av tomter til studentboliger
søke samarbeid med de lokale boligbyggelagene
og andre utbyggere for å bygge eierboliger og
leieboliger for ulike livsfaser og -situasjoner
ta i bruk ordninger der det er mulig å gå fra å leie til
å eie en bolig
etablere boligsosiale handlingsplaner
Arbeiderpartiet vil på nasjonalt plan:

Arbeiderpartiet vil på lokalt plan:
kartlegge nåværende og fremtidig boligbehov lokalt

styrke Husbankens rolle som det sentrale
statlige forvaltningsorganet og virkemiddelet for
boligbygging, blant annet ved å øke Husbankens
lånerammer
styrke Husbankens mulighet til å ivareta sosial
boligbygging
styrke startlånordningen slik at flere unge kan få lån
til etablering i egen bolig
forenkle det statlige innsigelsesinstituttet, og sørge
for at det brukes på riktig måte
gjøre de statlige retningslinjene for bruk av startlån
veiledende for kommunene, slik at det er mulig med
en lokal vurdering av målgruppene for ordningen

Foto: Colourbox.com

trappe opp studentboligbyggingen med mål om
3000 bygde boliger i året, øke kostnadsrammen for
studentboliger og øke tilskuddet til studentboliger
til 50%
fjerne eiendomsskatt på studentboliger
satse på forskning og innovasjon for å senke
byggekostnadene
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Næring og verdiskaping
Foto: Colourbox.com

Vi må skape for å ha noe å dele. Utvikling av et
framtidsrettet og miljøvennlig næringsliv i hele landet er
derfor avgjørende for å kunne opprettholde det sterke
velferdssamfunnet vårt.
ET EFFEKTIVT OG MÅLRETTET VIRKEMIDDELAPPARAT
Staten skal bidra til utvikling av sterke
kompetansemiljøer gjennom utdanning og forskning, og
ved å ha et profesjonelt apparat med kompetanse og
kapital for risikoavlastning for næringslivet. Regionale
utviklingsmidler er av stor betydning for næringsutvikling
mange steder. For å stimulere til vekst og innovasjon må
vi også sørge for at nystartede bedrifter og gründere
møter hensiktsmessige krav og velvillighet i kommunene.
Det er særlig overgangen fra en god idé til kommersiell
virksomhet som er vanskelig. Vi må sikre tilgang på
risikovillig kapital til områder med svak kapitaltilgang.
NORGE – EN RESSURSNASJON
Naturressursene er grunnlag for en stor del av vår felles
verdiskaping, og vil være svært viktige for nasjonen
også i framtida. De ressursbaserte næringene har stort
potensiale for videre vekst. Det er Arbeiderpartiets
grunnholdning at de store naturressursene tilhører
fellesskapet. Utnyttelse av fellesskapets ressurser skal
derfor gi lokale ringvirkninger, og bidra til å utvikle
bærekraftige lokalsamfunn. For å kunne ta ut dette
potensialet er det avgjørende at vi bygger solide
nasjonale fagmiljøer og god infrastruktur over hele
landet.
LEVENDE LANDBRUK
Landbrukets oppgave er å produsere trygg og variert
mat av god kvalitet. Arbeiderpartiet vil, innenfor de
handelspolitiske rammene, legge til rette for økt
produksjon av jordbruksvarer som det er naturgitt
grunnlag for og som markedet etterspør, slik at
selvforsyningsgraden kan opprettholdes på om lag
dagens nivå. Jordbruksproduksjonen skal skje på en
miljømessig bærekraftig måte.
Landbrukspolitikken må ha en slik innretning at det
kan produseres mat over hele landet, derfor må
fjord- og fjellandbruket og det arktiske landbruket
få større oppmerksomhet. Ved siden av å utnytte
naturressurser til matproduksjon gir distriktslandbruket
sysselsetting og bosetting, samt grunnlag for annen
næringsvirksomhet. Med landets begrensede areal for
matproduksjon er det nødvendig med et sterkt jordvern.
Gjennom landbrukspolitikken må rammevilkårene
utformes slik at yrkesutøverne i landbruket sikres en
inntektsutvikling og sosiale vilkår på linje med andre
grupper. Norsk landbruk leverer råvarer av høy kvalitet
til næringsmiddelindustrien. Det er viktig å styrke
og videreutvikle norsk næringsmiddelindustri også i
framtida.

Det har aldri vært så store skogressurser som nå.
Framtidas skogbruk skal være en ressurs for mer bruk av
miljøvennlig energi og brensel, biokjemi og industri og
nye byggtekniske løsninger.
KYST OG FISK
Norge forvalter store havområder med enorme
ressurser. Arbeiderpartiets holdning er at disse
ressursene tilhører fellesskapet, og skal forvaltes i
evighetens perspektiv. Vi sier derfor et absolutt nei til
evigvarende kvoterettigheter. Vi sier også nei til å fjerne
deltakerloven og å åpne opp for salg av fiskekvoter
uten å kjøpe båten som kvoten tilhører. Vi vil slå ring
om den viktige koblingen kvote, båt og aktiv fisker. Vår
forvaltning skal gi grunnlag for sterke fiskestammer,
stor verdiskaping og sterke lokalsamfunn langs hele
kysten vår. For å lykkes med dette er det viktig å holde
fast ved at man skal tjene penger på å fiske, ikke salg av
kvoterettigheter.
Det er et mål i seg selv å øke foredlingsgraden i norsk
sjømatnæring. Dette betinger klare politiske føringer,
evne til innovasjon og riktig fordeling av kvoter og
konsesjoner. Kvaliteten må økes i fiskerinæringen, og
markedsarbeidet må styrkes.
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Norsk havbruksnæring har hatt en fantastisk utvikling,
og er i dag en viktig bærebjelke i mange kystsamfunn.
For Arbeiderpartiet er det viktig at denne næringen
gis muligheter for videre vekst og utvikling. Dette
forutsetter at miljø- og fiskehelseutfordringene løses.
Arbeiderpartiet vil arbeide videre med å få på plass
interkommunale kystsoneplaner, der alle interessene
i kystsonen ivaretas. Arbeiderpartiet står fast på at
kommunene skal ha sin andel av vederlaget for nye
oppdrettskonsesjoner, og vi vil utrede nærmere
om kommunene kan gis andre incitamenter for
tilrettelegging, for eksempel gjennom en egen årlig
arealavgift.
Mange lokalsamfunn er avhengig av industri knyttet til
oljevirksomhet, maritime næringer, metallproduksjon
og andre industrisektorer og som i økende grad er
kunnskapsbasert og krever tett samarbeid mellom
bedrifter i inn- og utland, med kunnskapsmiljøer
og med offentlig sektor. Arbeiderpartiet vil utvikle
aktive samarbeid og aktive offentlige innsatser
for å videreutvikle lokale samfunn og næringsliv.
Arbeiderpartiet vil opprettholde Norges posisjon som
verdensledende maritim nasjon. Vi vil fortsette å legge
til rette for norske arbeidsplasser, gjennom utdanning
av sjøfolk, nettolønnsordningen og forutsigbarhet for
næringene.
FORSKNING OG HØYERE UTDANNING
Arbeiderpartiet har store ambisjoner på vegne av
Norge som kunnskapsnasjon. Vårt mål er at norsk
forskning skal ligge i internasjonal toppklasse på utvalgte
områder. Da må vi forske selv, delta i internasjonalt
forskningssamarbeid og bruke kunnskapen som
produseres i andre land. Som land har vi også gått
foran i utviklingen av klimateknologi, og her har vi i
framtida store muligheter. Vi vil fortsette utviklingen av
klimateknologi i verdensklasse, både som et nødvendig
ledd i vårt eget grønne skifte og som et produkt som kan
bidra til å få ned klimautslippene internasjonalt.
Alle skal ha lik rett til utdanning, og det skal være mulig
å studere på heltid. Samtidig må vi legge til rette for
at flere kan ta høyere utdanning også i andre faser av
livet. Samfunnets behov for ulike typer arbeidskraft må
vektlegges i utdanningen. Vi vil i større grad legge til
rette for samarbeid og arbeidsdeling i universitets- og
høyskolesektoren for å styrke utdanningstilbudet i hele
landet.

Arbeiderpartiet vil på lokalt plan:
tilrettelegge for de voksende kulturnæringene
tilrettelegge for næringsutvikling gjennom et
tett samarbeid med virkemiddelapparatet og
innovasjonsselskap
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stimulere samarbeidet mellom kommune og
næringsliv for felles utvikling
Arbeiderpartiet vil på nasjonalt plan:
sørge for et effektivt virkemiddelapparat og styrke
finansieringen av innovasjonsselskapene
styrke finansiering og stille økte krav til kompetanse i
næringshagene
legge til rette for økt produksjon av jordbruksvarer
for å opprettholde om lag dagens nivå av
selvforsyningsgrad
si nei til evigvarende kvoterettigheter i
fiskerinæringen
sikre at trålernes leveringsforpliktelser utformes mer
treffsikkert og etterleves.
få på plass interkommunale kystsoneplaner
satse på næringsrettet forskning for å være
verdensledende innenfor utvalgte forskningsområder
at Norge fortsatt skal være verdensledende innenfor
utvikling av klimateknologi
gjennomføre en nasjonal kunnskaps- og
strukturreform for å sikre bedre arbeidsdeling,
faglig konsentrasjon og samarbeid mellom landets
universiteter og høgskoler ut fra regionale behov
utvikle sterke, statlige kompetansemiljø i alle deler
av landet
bruke den statlige verktøykassa for å få nye
industrietableringer i Norge, og etablere en strategi
for landbasert industri
legge til rette for industrielle investeringer i
kraftforedlende industri
styrke verdiskapingsprogrammet for kulturminner
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Vekst i hele landet
Den internasjonale konkurransen blir stadig sterkere.
Det er derfor viktig å føre en aktiv politikk for at det
utvikles konkurransedyktig næringsliv og bærekraftige og
omstillingsdyktige samfunn i alle deler av landet.
STATENS ROLLE
Staten har en overordnet rolle, og skal sørge for
at hele landet får mulighet til å delta i utviklingen.
Dette er viktig for å sikre at det fortsatt skal være
små sosiale og geografiske forskjeller i Norge.
Små forskjeller og godt samarbeid er viktige
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verdier i seg selv, men er også blant våre største
konkurransefortrinn. Staten må sikre en balansert
utvikling av det internasjonale regelverket for handel,
og at handlingsrommet innenfor det europeiske
statsstøtteregelverket blir utnyttet fullt ut.
God og tilgjengelig kommunikasjon er avgjørende for å
opprettholde bosetning og næringsutvikling i hele landet.
Det må derfor tilrettelegges for digital infrastruktur som
bredbånd og fiber på nye og eksisterende boligfelter.

SAMSPILL MELLOM ULIKE NIVÅ
Det er viktig å bidra til at samarbeidet innen
næringsmiljøene og mellom næringslivet og de ulike
offentlige aktører er best mulig.
Fylkeskommunene og kommunene har nøkkelroller i
det praktiske utviklingsarbeidet, både gjennom direkte
tilrettelegging for næringsutvikling, og ved å ha et
godt tjenestetilbud og attraktive nærmiljøer. Sterke
byer og regionale sentre som samarbeider tett med
forskning, næringsliv og arbeidsliv må utvikles videre som
kraftfulle lokomotiver for sine regioner og for landet.
Arbeiderpartiet vil legge til rette for funksjonelle bo- og
arbeidsmarkedsregioner over hele landet.
De fleste bedrifter konkurrerer ikke med nabobedriften,
men med bedrifter i andre deler av verden. Derfor må vi
utvikle sterke næringsklynger.

at kommunene får større frihet til å utnytte sine
naturressurser, ved at det skjer en klarere prioritering
av hva som er viktige verneinteresser og på hvilken
måte de skal vernes, og at kommunene får høste mer
direkte økonomisk fordel av slik utnyttelse
SAMISKE LOKALSAMFUNN
Arbeiderpartiet har som mål at samene skal ha reell
mulighet til å lære seg sitt morsmål, bruke det i
hverdagen og overlevere det videre til neste generasjon.
For å lykkes med vitalisering av samisk språk er vi
avhengig av at språket brukes der innbyggerne bor,
i kommunene. Arbeiderpartiet vil i samepolitikken
prioritere bruk av de økonomiske og menneskelige
ressursene i videregående skole, grunnskole og
barnehage, i språkarbeid og i helsevesenet.

Videregående skoler må utvikles til å bli kompetansesentre, både som arbeidsplass, samarbeidspartner
for næringslivet og som et utviklingstilbud lokalt for å
beholde kompetanse og arbeidskraft.

Reindriften er en sterk tradisjonsbærer i områder
på nær halvparten av Norges landareal. Det ligger et
stort potensiale i entreprenørskap og verdiskaping i
reindriftsnæringen. For å utløse disse mulighetene er
det avgjørende med god dialog mellom næringsutøverne
og kommunene.

Arbeiderpartiet vil:

Arbeiderpartiet vil:

at det bygges opp nyskapende kompetansemiljøer
innen statlig forvaltning i ulike deler av landet
at utdannings- og FOU-miljøene i mellomstore
sentre får spesiell oppmerksomhet som sentrale
mellomledd, og at det satses på de innovative
miljøene i og rundt disse sentrene
at arbeidet med klyngeprogrammer videreutvikles
slik at de blir en sentral del av det praktiske
samarbeidet mellom bedrifter, FOU-miljøer og
offentlige myndigheter
at utviklingsarbeidet er tydelig forankret i
demokratiske organer på lokalt og regionalt nivå
at de innovasjonsrettede virkemidlene innenfor
distrikts- og regionalpolitikken styrkes vesentlig
at spesielt FOU-støtten økes til små og
mellomstore bedrifter som del av risikoavlastning
for slik langsiktig satsning, og at de regionale
forskningsfondene brukes aktivt i dette arbeidet

øke tilgangen på samiskspråklige læremidler
at tospråklighetskommunene får kompensasjon for
sine merutgifter og at tospråklighetsmidlene gjøres
mer fleksible
at skoleelever i de samiske områdene skal kunne
velge samisk i stedet for sidemål
utdanne flere samisktalende lærere, førskolelærere
og helse- og sosialarbeidere
øke antallet samiske barnehageplasser, og tilby
barnehageansatte innføring i samisk kulturkunnskap
at ansatte i kommuner som er i samisk språkforvaltningsområde tilbys samisk språkopplæring
arbeide for at samisktalende pasienter blir betjent
på sitt eget språk
styrke samisk språk i flere kommuner gjennom å
bruke kommuner i forvaltningsområdet for samisk
språk som regionale ressurskommuner

sikre utbygging av digital infrastruktur i hele landet
at samferdselsinvesteringene trappes ytterligere
opp, både til vei og bane, slik at sentrale
byområder får et moderne og miljømessig godt
transportsystem, at distriktene får redusert sine
transportkostnader og at pendlerne får tilgang til
langt større arbeidsmarkeder ved regionforstørrelse

legge til rette for god dialog mellom næringsutøverne i reindriftnæringen og kommunene
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Framtidas storbyer
Stadig flere mennesker velger å leve og bo i storbyområdene våre. De som bor her kan oppleve et
rikt mangfold med variert kulturliv, et mylder av
arrangementer og opplevelsestilbud, og det er gode
arbeids- og utdanningsmuligheter for de fleste.
I storbyene lever ulike mennesker fra mange deler
av landet og verden sammen. Vi har forskjellige
utgangspunkt og ulike måter å leve på. Dette gir
spennende muligheter og møter, men også utfordringer
når vi lever så tett på hverandre.
MILJØVENNLIG BEFOLKNINGSVEKST
Storbyområdene opplever en kraftig befolkningsvekst.
Fram til 2040 anslås folketallet å øke med rundt 830 000
innbyggere i de fem største byregionene. Denne sterke
veksten gir byene og områdene rundt store muligheter.
Samtidig gir det særlige utfordringer knyttet til planlegging,
transport, boligbygging og utbygging av offentlige tjenester.
Det er behov for et godt og konstruktivt samarbeid mellom
storbyene og omegnskommunene.
Veksten gjør at storbyene og områdene rundt vil møte
ekstraordinære transportbehov. Økningen i persontransporten må tas ved kollektivtransport, sykkel og
gange. Skal vi få til dette må utbygging av boliger og
arbeidsplasser i byområdene skje ved sentral fortetting,
styrking av sentrumsområder og lokalsentre med
kollektivknutepunkter. Det må være mulig å bo i by uten
bil. At kommunikasjonen fungerer godt i disse områdene er
viktig for hele landet, og staten må bidra til et nasjonalt løft
for utbygging og drift av kollektivtransporten her. Mangel på
boliger og for lavt tempo i utbygging av nye boliger presser
prisene og hindrer en god byutvikling. Det må bygges flere
boliger og boliger som er som tilpasset livets ulike faser.
MANGFOLDIG OG KUNNSKAPSBASERT NÆRINGSLIV
I storbyene har vi et variert arbeidsliv med mange
arbeidsplasser i privat tjenesteyting og service, og mange
som krever høyere utdanning. Arbeiderpartiet vil legge til
rette for et mangfoldig, nyskapende og kunnskapsbasert
næringsliv i disse områdene. Her finner vi landets største
utdannings- og forskningsinstitusjoner, og byene er sentre
for internasjonalt samarbeid og kontakt. Arbeiderpartiet
vil styrke samarbeidet mellom disse institusjonene
og næringslivet. Vi vil legge til rette for de voksende
kulturnæringene, som har mange av egenskapene som
skal til for at næringslivet skal lykkes med å være kreativt,
innovativt og å kunne omstille seg. Sosial dumping,
utnytting av særlig utenlandsk arbeidskraft, tvangsarbeid,
svart arbeid, mangel på fagopplæring og dårlig
arbeidsmiljø er betydelige problemer innenfor en del
bransjer, og rammer storbyene hardest. Arbeiderpartiet
vil styrke arbeidet for å bekjempe dette.
TRYGGE OG RETTFERDIGE BYER
For Arbeiderpartiet er det viktig at alle har like muligheter.
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Storbyene møter betydelige sosiale utfordringer, og
har enkelte områder med dårlige levekår og tydelige
trekk i retning økt segregering. Byene har også særlige
utfordringer med kriminalitet. Vi kan ikke godta at noen
områder oppfattes som utrygge å ferdes i. Vi må ha mer
synlig og forebyggende politi i nærmiljøene i storbyene.

Arbeiderpartiet vil på lokalt plan:
sørge for byggeklare tomter, øke boligbyggingen
og sikre en variert boligsammensetning og sosialt
mangfold i alle bydeler, og prøve ut flere «fra leie til
eie» -prosjekter
gjøre hyppigere bruk av kommunenes forkjøpsrett
og slik sørge for at 10 % av nye boliger benyttes til
kommunale leiligheter, særlig der det er underdekning
gi klare varsler til befolkningen når luften er for
dårlig, og iverksette effektive tiltak med begrensning
av biltrafikk og ekstraavganger i kollektivtransporten
i slike situasjoner
alltid vurdere gunstigste klimaalternativ ved nye
kommunale bygg og lage en plan for miljøforbedringer
på eksisterende bygg
bruke kommunenes muligheter som store innkjøpere
til å stille krav til miljø-, lønns- og arbeidsvilkår,
fagopplæring og samfunnsansvar ved anskaffelser av
varer og tjenester
beskytte parker, grøntarealer og strandsonen til
allmennhetens felles benyttelse
at kommunale bygg og anlegg skal være gratis å bruke
for barne- og ungdomsaktiviteter
styrke arbeidet for at norsk skal være fellesspråket i
barnehager, skolen og andre arenaer
sikre at elever fra mottaksklasser behersker norsk før
de går inn i ordinære klasser
bygge flere svømme- og idrettsanlegg. Nye skoler skal
som hovedregel bygges med flerbrukshaller som er
tilgjengelig for idretten utenom skoletida
bygge opp oppfølgingsteam som i samarbeid med
politiet i lang tid følger opp barn og unge som har vært
involvert i kriminalitet
styrke teamene for samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT-team) i kommunene

Arbeiderpartiet vil på nasjonalt plan:
sikre at storbyene er i stand til å håndtere
innbyggerveksten på en god måte
imøtekomme kommunenes spesielle behov for å
sikre areal ved å tillate kommunal forkjøpsrett ved
omregulering av landbruks-, natur- og friluftsområder
gå inn for raske og sømløse reguleringsprosesser
for bolig, næring eller kollektivprosjekter der alle
offentlige og private interesser arbeider integrert i
hele prosessen

innføre en lovhjemmel for å etablere lavutslippssoner i storbyene
etablere sentre for utenlandske arbeidstakere i alle
de største byene
forlenge områdesatsingene og utvide med gratis
kjernetid for treåringer, gratis kjernetid i SFO
og enkle måltider i skolen i storbyområder med
levekårsutfordringer
bruke tippemidler for å bedre dekningen av
idrettsanlegg i storbyene

øke kostnadsrammen og tilskuddsprosenten for
bygging av studentboliger i pressområdene

arbeide for at det etableres egne overdoseteam i
alle de store byene

at staten gjennom bymiljøavtaler med kommuner
og fylkeskommuner tar på seg et større ansvar
for utbygging og drift av kollektivtransporten i og
rundt storbyene. Kommunene må forplikte seg til at
bolig- og arbeidsplassutbygging skjer i tilknytning til
kollektivknutepunkter

opprette tverrfaglige team i alle storbyene som
samarbeider i bekjempelse av menneskehandel og
sosial dumping
innføre en «aktivitetsplassnorm» for å tilrettelegge
for aktivitet og sosialt samvær for alle aldersgrupper
i bomiljøer

etablere kollektivfelt i og rundt de store byene, og
vurdere å gjøre om eksisterende filer på flerfelts
innfartsveier til kollektivfelt i rushtida

Bosetting av flyktninger
Norge skal ta sin del av det internasjonale ansvaret for
å ta imot flyktninger. Forutsetningen for å kunne gjøre
dette er at kommunene har tilstrekkelig kapasitet.
Staten må legge til rette for at denne kapasiteten er god
nok. For mange mennesker får sine liv satt på vent før de
bosettes i en norsk kommune. Derfor må kommunene
og staten sammen sørge for at alle flyktninger får en
kommune å bosette seg i innen rimelig tid.

enten grunnutdanning eller videregående opplæring
som en del av introduksjonsordningen

Å beherske norsk språk er en nøkkel for å lykkes i
arbeidslivet. Arbeiderpartiet mener kvalifisering i
norsk er det viktigste enkelttiltaket for god og rask
integrering. Mange av de som innvandrer til Norge har
svak eller ingen skolebakgrunn. Det er store forskjeller
mellom kommunene i hva slags tilbud de gir den enkelte.
Arbeiderpartiet mener introduksjonsprogrammet for
nyankomne innvandrere i større grad bør kvalifisere
den enkelte til arbeid, gjennom utvidet bruk av
praksisplasser og yrkeskvalifiserende opplæring.

bygge flere boliger til flyktninger som har fått
lovlig opphold i Norge. Boligene må integreres i de
ordinære bomiljøene

Arbeiderpartiet vil på lokalt plan:
øke innsatsen for å bosette flere flyktninger

norskopplæringen må bli mer differensiert og
tilpasset den enkeltes behov. Det må legges til
rette for alternative læringsmetoder til teori og
tavleundervisning, særlig for de som er analfabeter
eller har lite skolegang i utgangspunktet

Arbeiderpartiet vil på nasjonalt plan:
øke integreringstilskuddet slik at kommunene blir
bedre rustet til å ta imot flere flyktninger
øke rammene i Husbanken slik at flere kommuner
får lån og tilskudd til å bygge boliger til nyankomne
flyktninger
fjerne egenandelen som kommunene må betale på
barnevernstiltak for enslige mindreårige flyktninger

at alle nyankomne skal få kvalifisere seg gjennom
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Demokrati
En aktiv og deltakende befolkning er grunnlaget for et
godt folkestyre og et levende lokaldemokrati. Deltakelse
i politiske partier, idrettslag, velforeninger eller frivillige
lag og organisasjoner er grunnlaget for at lokalsamfunnet
skal blomstre. Alle innbyggere skal ha like muligheter til
demokratisk deltakelse og til å forme sine lokalsamfunn.

både oppnå bedre tjenester og store besparelser. Vi vil
bruke innkjøperrollen til å sikre arbeidstakerrettigheter,
hindre sosial dumping og stille krav til bruk av lærlinger.
I tillegg må vi sørge for at solidaransvar er oppfylt i
kontraktsinngåelse med eksterne oppdragsutførere og i
offentlige anskaffelser.

Vi ønsker at flere folk i alle aldre og med ulik bakgrunn
har arenaer der de kan bruke sitt engasjement. Mange
velferdsoppgaver kan ikke løses uten et tett samarbeid
med det sivile samfunnet og frivilligheten. Barn og unge
skal gis mulighet til reell politisk innflytelse gjennom
å lovfeste at Barn- og unges kommunestyre skal gis
samme status i kommunen som eldreråd og råd for
mennesker med nedsatt funksjonsevne. Barn og unges
stemme er særlig viktig i saker som angår kommuneplan
der fremtidas lokalsamfunn formes.

TRYGGE LOKALSAMFUNN
Trygghet er en viktig verdi i samfunnet. Trygge
mennesker skaper trygge samfunn. Et sterkt nærpoliti
er viktig for forebygging og bekjempelse av kriminalitet.
Nærpolitimodellen må utvikles for å kunne tilby
tjenester der folk bor, og for å drive effektiv forebygging
og sikre lov og orden. Arbeiderpartiet vil trekke på
ressursene til frivilligheten og det sivile samfunnet
i arbeidet med beredskaps- og samfunnssikkerhet.
Disse utgjør en kraftfull ressurs lokal. Derfor vil vi at
frivillige organisasjoner skal inkluderes i kommunale
beredskapsplaner.

TILGJENGELIGHET OG DELTAKELSE
Arbeiderpartiet ønsker et aktivt og levende
lokaldemokrati med reell makt over lokal utvikling.
Dette krever at makt er desentralisert, og at
demokratiske organ i kommuner og fylkeskommuner
har reell beslutningsmakt. Arbeiderpartiet mener
oppgaver bør løses på et folkevalgt nivå nærmest
mulig innbyggerne. Arbeiderpartiet ønsker at så mange
som mulig av innbyggerne er politisk aktive og deltar
i beslutningsprosesser. Derfor må vi unngå at politisk
makt blir konsentrert til få organer og få personer.
Arbeiderpartiet vil ha lokalpolitikere som er tydelige
på hva som er et politisk ansvar, og som ikke delegerer
vanskelige beslutninger til administrasjonen, eller
sender rådmannen ut for å fronte vanskelige saker.
Folkevalgte må gis opplæring slik at det oppleves
som trygt å bekle alle roller som følger med vervet,
så som arbeidsgiver, ombudsperson og tillitsvalgt.
Kommunale saksframstillinger må gjøres kortere og
lettere tilgjengelig. Det må være tydelig både for
politikere og innbyggere hvilke beslutninger som skal
tas. Arbeiderpartiet vil ha kommuner hvor avstanden til
politisk ledelse og administrasjon er kort.
Det er avgjørende at det offentlige oppleves som
imøtekommende og tilretteleggende i møte med
innbyggerne, blant annet gjennom klart språk og god
informasjon. Det offentlige, og særlig kommunene,
opererer med en mengde ulike IT-systemer og har
svært ulike servicenivåer. Digitale løsninger skal alltid
være tilgjengelige der det er mulig i kontakten mellom
kommunen og dens innbyggere og næringsliv.
OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Det foretas årlig offentlige anskaffelser for rundt 400
milliarder kroner i Norge. Gjennom å gjøre anskaffelsene
mer innovative kan fylkeskommunene og kommunene
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RAMMEVILKÅR OG KOMMUNESTRUKTUR
Arbeiderpartiet vil sikre gode rammevilkår for
kommuner i hele landet. Derfor vil vi prioritere en god
kommuneøkonomi framfor skattekutt. Lokalsamfunn
med store utfordringer i forbindelse med rask
tilflytting eller raskfraflytting må tas særlig hensyn til.
Arbeiderpartiet vil ha en rettferdig kommuneøkonomi
som sikrer et likeverdig tjenestetilbud over hele landet.
Arbeiderpartiet mener at det er behov for endringer i
kommunestrukturen. Derfor bør alle kommuner sette
seg ned og diskutere hvordan tjenestetilbudet er i
kommunen, hvordan kommunen vil se ut i framtida,
og vurdere om kommunegrensene er til hinder for
å løse oppgavene på best mulig måte. Innbyggere,
organisasjoner og ansatte må involveres i dette arbeidet.
Dersom man konkluderer med at kommunene er
best tjent med en sammenslåing skal staten positivt
stimulere til dette. Hovedregelen skal være frivillighet.
Arbeiderpartiet støtter ikke regjeringens opplegg for
bruk av tvang for å gjennomføre en kommunereform.
Arbeiderpartiet mener det er behov for folkevalgt
styring på regionalt nivå i Norge. Oppgaver bør løses
på et folkevalgt nivå nærmest mulig innbyggerne.
Arbeiderpartiet mener at det regionale folkevalgte
nivå som et minimum skal ha oppgaver på dagens
nivå. Vi er åpne for å se på om flere oppgaver kan
legges under folkevalgt regional styring. Statens ulike
regionale organiseringer skal gjennomgås med sikte på
bedre samordning med regionalt folkevalgt nivå, samt
overføring av oppgaver som krever regionalt politisk
skjønn.
Dagens administrative inndeling i hovedstadsområdet
vanskeliggjør en helhetlig areal- og transportplanlegging.
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Arbeiderpartiet vil ta initiativ til en særskilt vurdering av
inndelingen i hovedstadsområdet, eventuelt også andre
storbyområder.

involvere innbyggerne gjennom elektronisk overføring
av kommunale møter og mer bruk av åpne høringer i
behandlingen av store politiske saker i kommunen

Arbeiderpartiet vil på lokalt plan:

at alle kommuner skal utarbeide en etisk plattform,
som også omhandler håndtering av mistanke om
korrupsjon i kommunen

sikre deltakelse og inkludering av lokalbefolkningen i
politisk og frivillig arbeid
skape arenaer for innflytelse og deltakelse for
innbyggerne
gi barn og unge innflytelse gjennom ungdommens
kommunestyre/bystyre, og fortsette forsøksordningen
med stemmerett for 16-åringer ved kommunevalg
digitalisere tjenester og kontakt med innbyggerne der
det er mulig
ha en aktiv rolle som innkjøper og stille krav om
arbeidstakeres rettigheter og bruk av lærlinger i
offentlige anskaffelser
at saksframlegg for kommunale organ som hovedregel
bør være på maks to sider, slik at innbyggerne lettere
kan følge kommunestyrets arbeid

Arbeiderpartiet vil på nasjonalt plan:
sørge for forsvarlige overføringer til kommunene og
unngå statlig øremerking uten tilstrekkelige midler
ivareta kommuner som opplever rask tilflytting og
rask fraflytting
prioritere god kommuneøkonomi og sikre et
omfordelende kriteriesystem
opprettholde et folkevalgt regionalt nivå som minst
har oppgaver på dagens nivå
gjennomgå statens ulike regionale organiseringer
med sikte på bedre samordning med regionalt
folkevalgt nivå, samt overføring av oppgaver som
krever regionalt politisk skjønn
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Kommunen som arbeidsgiver
Den viktigste ressursen i kommunen er menneskene
som jobber der. Arbeiderpartiet vil utvikle folkevalgtprogrammene og legge vekt på bevisstheten rundt
arbeidsgiverrollen. Et godt partssamarbeid lokalt er
viktig for hvordan kommunene styres. Arbeiderpartiet vil
jobbe for en åpen kultur i kommunene der varslere blir
tatt på alvor.

kommunene skal være lærende organisasjoner hvor de
ansatte holder seg faglig oppdatert gjennom målrettede
fagkurs og sertifiseringer, og at refleksjon over egen
praksis er en naturlig del av arbeidshverdagen. Reformen
må utformes, gjennomføres og finansieres i tett
samarbeid mellom kommunene, de ansatte og staten.
Arbeidet må bygge på:

Det er kommunenes ansvar å organisere de kommunale
tjenestene på en måte som gjør dem enda mer attraktive
som arbeidsplass. Vi vil ha de beste fagfolkene nærmest
innbyggeren, og vi vil som arbeidsgivere motarbeide en
utvikling mot mer midlertidighet og en løsere tilknytning
til arbeidslivet for flere. Flere heltidsstillinger og faste
ansettelser er avgjørende for å rekruttere ansatte
særlig til helsetjenestene og for å dekke opp behovet
for kompetanse i denne sektoren. Kommunene har
et særskilt ansvar for å redusere deltid. Kommunen
har også et ansvar for og en stor mulighet til å sikre at
mennesker med nedsatt funksjonsevne kommer inn
i arbeidslivet. Vi vil bruke trepartssamarbeidet for å
redusere sykefraværet i kommunene, og vi skal bruke
nyere forskning på årsaker til kvinners sykefravær aktivt
med mål om å redusere dette.
Vårt mål er best mulig tjenester til hele folket, uavhengig
av hvem du er og størrelsen på lommeboken. Kvaliteten
på den offentlige velferden påvirkes blant annet av
arbeidsvilkårene til de ansatte. Arbeiderpartiet ønsker
ikke anbudsprosesser der det konkurreres på ansattes
lønns- og arbeidsvilkår. På kjerneområder som helse,
skole og eldreomsorg skal det være gode offentlige
tilbud som omfatter alle. Hvordan vi organiserer dette
tilbudet, avhenger av hva som er best for innbyggerne.
Grunnleggende velferdstjenester skal ikke privatiseres
eller kommersialiseres.
I kommunene må det være en kultur for å kontinuerlig
tenke fornyelse og forbedringer. Samspill mellom
kommunene og forsknings- og utdanningsmiljøene
er derfor helt avgjørende. Innovasjon må være en
del av oppdraget til ledere og ansatte i kommunene.
Kommuner må i større grad lære av hverandre og
systematisk identifisere og bruke ”beste praksis”.

en forventning til arbeidstakerne om at de skal
holde seg faglig oppdatert
en forventning til kommunen som arbeidsgiver om
at den skal tilrettelegge for faglig utvikling og etterog videreutdanning
tett kontakt mellom kommunene og forsknings- og
utdanningsinstitusjonene
Å ta inn lærlinger og studenter i praksis er avgjørende
for å utdanne framtidas arbeidskraft, og for å
sikre kontakt mellom de kommunale tjenestene og
utdanningsinstitusjonene. Innholdet i og organiseringen
av praksisstudiene må være relevant for den kommende
yrkesutøvelsen, og sikre at studentene gis koordinert
veiledning og oppfølging
Arbeiderpartiet vil gjøre kommunene
til en læringsarena hvor:
det lages kompetanseplaner som dekker alle
virksomheter i kommunen
alle ansatte uten fullført videregående skal få
et tilbud om å fullføre et videregående løp, og
gjennomføringen og opplæringen må være fastsatt i
kompetanseplanen for den enkelte
det gis tilbud om fagopplæring i kombinasjon med
arbeid
norsk er arbeidsspråket i alle kommunale tjenester,
og det skal gis norskopplæring til ansatte som har
behov for det

KOMPETANSEREFORM
Arbeidskraftbehovet i kommunene vil i årene framover
være stort. Behovene vil være størst innen helse,
omsorg og utdanning, men også innen tekniske fag
vil det bli et økt behov for arbeidskraft med fagbrev
og høyere utdanning. Framtidas arbeidsliv vil i enda
større grad etterspørre kunnskap og kompetanse hos
arbeidstakerne.

det initieres en ordning med læringsavtaler og
opplæringsavtaler for de ansatte der partene i
arbeidslivet spleiser på kostnadene

Arbeiderpartiet vil derfor gjennomføre en
kompetansereform i kommunene. Vi ønsker at

det aktivt stilles praksisplasser til disposisjon for
utdanninger som er relevante for kommunen
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de arbeidsplassbaserte utdanningstilbudene innen
høyere utdanning videreutvikles
det tas inn minst to lærlinger per 1000 innbyggere
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det etableres kombinasjonsstillinger delt mellom
universitet/høgskole og praksisfeltet, som på den
måten kan sørge for personell med kompetanse
både på teori- og praksisfeltet
en sikrer at IT og velferdsteknologi er en del
av både profesjonsutdanningene og etter- og
videreutdanningstilbudet for å sikre tilstrekkelig
kompetanse
en satser systematisk på at flere sykepleiere kan ta
spesialisering og mastergrad i kommunene
gjennomføringen av Samhandlingsreformen i
kommunene understøttes gjennom koordinert
forsknings- og kompetansestøtte
det jobbes for en betydelig økning av doktorgrader i
kommunal regi
en offensiv bruker de regionale sentrene for
omsorgsforskning, utviklingssentrene for sykehjem
og hjemmesykepleie, og videreutvikler egnede
kompetansesentre for innovasjon
det finnes tilskuddsordninger for lokale studiesentre
for å sikre tilgang til livslang læring over hele landet

man stimulerer til forskning som fremmer nye
løsninger
man øker fokuset på innovasjon i
velferdsutdanningene
lover og regelverk skal medvirke til
innovasjonsprosesser i kommunesektoren
innovasjonsstrategien for kommunene videreføres,
og et nasjonalt senter for innovasjon opprettes
det skal være tydelig for alle kommunalt ansatte
hvordan de kan varsle alvorlige feil eller mangler ved
sin arbeidsplass
alle kommuner skal ha gode rutiner for praktisk
håndtering av varsling og varslere i tråd med dagens
lovverk, slik at den som varsler om alvorlig feil kan
være trygg på at dette ikke fører til noen negative
reaksjoner mot den enkelt eller kolleger
i alle kommuner skal det legges til rette for
at ansatte får reell mulighet til å forbedre de
kommunale tjenestene, slik at de som er nærmest
brukerne og har kompetanse innenfor sine felt også
er de som i størst grad påvirker videreutviklingen av
tjenestene
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