
Dette mener Rødt Larvik:
Det viktigste for Larvik kommune er å gi innbyggerne et godt helse- og skoletilbud.
Det betyr:
- Flere plasser på sykehjem og eldresenter. Offentlige tjenester så det ikke er de rike som får bedre 
tilbud, fordi de kan kjøpe seg til dem.
- Øke lærertettheten og nærheten mellom der elevene bor og går på skole. Nei til sammenslåing 
av skoler.
Disse to primæroppgavene kan løses lokalt hvis politikerne vil, men krever også økte overføringer 
fra staten. De samme partiene som styrer Larvik, enten det er H eller Ap, bestemmer på Stortin-
get at de skal sultefôre kommuneNorge.

Men et godt liv består av mer enn helsetjenester og utdanning, og kommunen spiller en 
viktig rolle. Og en kommune som ikke prioriterer kultur og internasjonal solidaritet, er en 
fattigslig kommune.    

1. Ja til sol og utsikt, et sentrum å leve i. Nei til høyhus! 
2. Indre havn skal fortsatt være for folk flest, ikke bygges ned med butikker og dyre leiligheter 

for rikfolk. Ja til småbåthavn og park.
3. Ingen utbygging av Nordbyen. Det er ille nok at Larvik kommune har tillatt Treschow å 

bygge butikker, hotell og leiligheter. Styrk sentrum.
4. Rødt vil at folk skal bestemme i Larvik. Vi vil ha tilbake modellen med hovedutvalg der 

interesseorganisasjoner og partiene deltar i en demokratisk. Vi mener representanter i ut-
valgene ikke behøver å sitte i kommunestyret men være valgt av partigruppene. Et større 
kommunestyre vil også styrke folks kontroll og innflytelse.

5. Mellomledere i Larvik kommune – f.eks. avdelingsledere i helse og sosial og rektorer – skal 
jobbe minst en dag i uka i praksis.

6. Offentlig velferd skal være offentlig styrt og eid. Ingen skal få profitt på barnehager og 
sykehjem. Rødt er imot privatisering.

7. Rødt vil ha tilbake sosial boligbygging. Ett første skritt er at kommunen eier flere utleie-
leiligheter.

8. Larvik kommune må ved større byggeoppdrag kreve at bedriftene har lærlinger.
9. Reis formidlingsbygget og vikingbyen på Kaupang nå! Historisk verdifulle områder og  

bygninger må vernes.
10.  Larvik Kommune må tilby alle ansatte full stilling.
11.  Larvik er en del av verden og må fortsette å være et godt sted å bo for folk som har flyk-

tet fra hjemlandet sitt. Vi har plass til flere asylsøkere. I en verden der nå også Norge har 
deltatt i kriger i flere fattige land, er Rødts alternativ solidaritet. Vi vil at Larvik får en venn-
skapsby i Palestina.

12.  EØS spiller en viktig rolle for å hindre lokalt selvstyre. TISA-avtalen som er under for-
handling, vil ytterligere svekke velferdsstaten og øke privatiseringen. Rødt vil at Larvik 
kommunestyre uttaler seg mot slike angrep som får store konsekvenser også for vår  
kommune.

13.  Rødt Larvik er skeptisk til kommunesammenslåinger. Arranger folkeavstemning i Lardal!
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