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Tenk nytt – Stem grønt! 
 

Miljøpartiet De Grønnes formålsparagraf: 

 

Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. 
Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet 
både lokalt og globalt. Livskraftige lokalsamfunn basert på lokale ressurser er en 
forutsetning for å nå målet. 

 

Tønsberg i en generasjonsvennlig utvikling 
 

Vi ønsker at Tønsberg kommune skal fremme medmenneskelighet, trivsel og livskvalitet. 
God økonomistyring skal ligge til grunn for all offentlig og privat virksomhet. Med dette 
perspektivet vil vi gi flest mulig en trygg oppvekst, et aktivt læringsmiljø og et 
sykdomsforebyggende helsevesen - med gode omsorgstilbud. Vi ønsker også et mangfoldig 
og inkluderende kulturliv og en sterk frivillighetssektor. Bevaring og videreutvikling av 
våre landbruks, natur- og friluftsområder, etisk handel, bærekraftige bedrifter og et robust 
og demokratisk arbeidsliv er områder vi ser på som essensielle i vårt samfunn. 

 

En tilgjengelig by for alle! 

 

Miljøpartiet De Grønne Tønsberg vil: 

 At Tønsberg kommune skal føre en plan- og næringspolitikk med 
dagligvarehandel og ofte brukte servicetilbud tilgjengelige for de fleste innen kort 
avstand fra hjemmet. Andre arbeidsplasser bør lokaliseres til sentrum eller 
kollektivknutepunkt.  

 

 Ha et styrket lokalsamfunn er en forutsetning for innbyggernes trivsel, og ved å 
ha tjenestetilbudet nær der folk bor, reduseres tidsbruk og miljøet ivaretas.  

 

 Føre Tønsberg i en bærekraftig retning - med satsing på miljøvennlig bolig- og 
næringsbygging, mange grønne lunger og kraftig satsing på miljøvennlige 
transportløsninger. 



 

 

 

 

 Ha en ren og trivelig by. Derfor vil vi ha flere søppeldunker plassert ut og økt 
fokus på feiing av gater og fortau om våren. 

 

 Legge til rette for småskalanæring og urbant jordbruk som en del av 
byutviklingspolitikken. 

 

 Redusere kravet til antall parkeringsplasser i parkeringsnormen for nye 
byggeprosjekter, samt at et minimum antall plasser forbeholdes el-biler og 
bildelingsordninger. 

 

 Bruke insentiver for å gjøre det mulig å overleve som uavhengig 
forretningsdrivende i sentrum. Et virkemiddel kan være å innføre en maks 
leiepris på lokaler i 1. etasje 

 

 

 

 



 

 

 

En aktiv samferdselspolitikk 

Fremtiden er fossilfri! 

Vi vil gjøre Tønsberg til en foregangskommune innenfor områdene gang, sykkel og 
kollektiv. Vi mener at en større del av sentrum må stenges for privatbilisme og forbeholdes 
gående, slik at det oppstår et folkevennlig byrom med et yrende liv, skjermet fra støy og 
forurensning.  

Vi vil arbeide for at 25% av daglige reiser i Tønsberg gjennomføres på sykkel i 2025. Vårt 
mål er at det alltid skal være lettere å sykle enn å ta bilen.  

 

Miljøpartiet De Grønne Tønsberg vil: 

 

 Innføre Vannmetro. Ferger som bringer gående og syklende til og fra sentrale 
knutepunkter som for eksempel: Vestskogen, sentrum, Husøy, Husvik, Ørsnes 
osv. Vi vil i første omgang begynner denne prosessen med å gjenopprette 
fergeforbindelsen Husøy - Husvik. 

 

 Etablere flere grønne lunger. Parker, lekeplasser og parsellhager, både i og 
utenfor sentrum. Sammenhengende grøntareal ifra brygga (Jahn Teigens plass) 
til biblioteket. 

 

 Bygge ut sykkelekspressveier der sykkel blir prioritert foran motoriserte kjøretøy.  

 

 Se på muligheten for sykkeltunnel på værutsatte strekninger, som for eksempel 
Semslinna. 

 

 Stenge Nedre Langgate for all biltrafikk og gjøre den sammen med Møllegata om 
til kollektiv/miljøgater. 

 

 Bygge ny kanalbro parallelt med dagens. Den nye broen vil tjene som 
beredskaps, kollektiv, gang- og sykkelbro og for elbil. 

 



 

 

 

 Bygge kollektivfelt ved de fire store inn- og utfartsårene, Semslinna (Kjelle), 
Gressbane-krysset, Kilen-området og over til Nøtterøy. 

 

 Flytte bussterminalen til Farmandstorget. 

 

 Etablere en bysykkel-ordning. 

 

 Innsnevre veier i stedet for å ha fartsdumper.   

 

 Bygge ut flere ladepunkter og hurtigladestasjoner for elbiler på kommunale 
parkeringsplasser.  

 

 Innføre 30-sone i hele bykjernen for å dempe støv, støy og øke trivselen og 
sikkerheten til myke trafikanter. 

  



 

 

 

Naturmangfold, resirkulering og gjenbruk 
 

 Beskytte biologisk viktige områder, parker og friområder mot all utbygging. Vi 
ønsker nye bestemmelser for anleggs- og riggområder, slik at de lettere kan 
tilbakeføres til opprinnelig tilstand. 

 

 Sette opp flere permanente fellesgriller i offentlige friområder og parker.  

 

 Bevare, oppgradere og restaurere sammenhengende grøntdrag som er viktige for 
dyr og biologisk mangfold. 

 

 Beplante parker med bie- og humlevennlige planter, samt matnyttige busker og 
trær. Unødig kantslått bør unngås, for å bevare økologisk viktige, pollinerende 
insekter. 

 

 Minimere gatestøy gjennom mer beplantning og bedre planlegging langs veier.  

 

 En strengere regulering av utendørsreklame med lyd. 

 

 Tidsintervallet med grønt lys for fotgjengere bør økes, dette av hensyn til barn, 
eldre og uføre.  

 

 Bedre sykkelparkering ved sentrale punkter som jernbanen, bussterminal, skole 
og andre knutepunkter. 

 

 Prioritere ombygging av kryss, slik at syklende, fotgjengere og motortrafikk 
skilles i størst mulig grad. 

 



 

 

 

 Sørge for at alle skolebarn skal ha en trygg skolevei og mulighet til å benytte 
sykkel til skolen. 

 

 Holde sykkeltraseene frie for snø og is om vinteren 

 

  



 

 

 

Bygg og Areal 
 

Miljøpartiet De Grønne Tønsberg ønsker fokus på jordvern. Vi vil derfor ikke tillatte bolig 
og næringsbygging på det mest verdifulle areal vi har (dyrket og dyrkbar mark, samt 
grønne lunger og LNF-områder). Vi vil derfor være svært restriktive til nedbygging av 
matjord og vil verne alle former for natur, land og jord. Samtidig er det viktig å bygge nytt, 
der det er hensiktsmessig, og renovere nåværende boliger. Det er også viktig for oss at 
befolkningen kan bruke og nyte naturen i størst mulig grad. 

 

Miljøpartiet De Grønne Tønsberg vil: 

 

 Hindre utbygging av nye kjøpesentra utenfor sentrum 

 

 Innføre krav om ansvarlig vaktmester for alle kommunale bygg. 

 

 Bevare eldre bygninger og bygningsmiljøer og ta hensyn til vår lokale byggeskikk.  

 

 Premiere rehabilitering og tilpasning av eksisterende bygg framfor rivning og 
nyoppføring.  

 

  



 

 

 

Medvirkning i byplanlegging 
 
 

 Stille estetiske krav til nybygg og rehabilitering av bygg. Dette gjelder også 
industribygg. 

 

 Innføre insentiver til anlegning av grønne tak på alle nybygg. 

 

 At kommunen skal tilby utleieboliger til selvkost- særlig tilpasset nyetablerere, 

 

 Alternative dreneringstiltak (åpne bekker, små kanaler i parker og grønne 
lunger). 

 

 Være svært restriktive til nedbygging av matjord. 

 

 Legge til rette for større andel økologisk landbruk (f.eks. bondens marked, 
kortreist mat, andelslandbruk) 

 

 At kommunen sponser økologisk merking – såkalt Debiomerking - til bønder som 
dyrker økologisk. 

 

 Bygge flere studentboliger og ungbo – samt et høyere antall lavprisleiligheter. 

 

 Restaurere dagens kommunale boliger. 

 

 I størst mulig grad å bevare Vallø som et friareal til glede for hele befolkningen og 
støtte en etablering av et industrimuseum. Området rundt den gamle 
hovedgården med parkanlegg må vernes. 

 



 

 

 

 Ikke la sirkus som benytter dyr som underholdning leie/låne kommunal eller 
privat tomt i kommunen 

 

 Videreutvikle nettverket av natur/kyststier der det faller naturlig. 

 

 Etablere flere kolonihager i kommunen. 

 

 Legge til rette for mer fleksible boformer som bofellesskap og kollektiver. 

 

  



 

 

 

Barnehagen og grunnskolen 

 

Miljøpartiet De Grønne Tønsberg er opptatt av en god oppvekst – samt en bra barnehage 
og skole hvor elever, lærere og alle trives.  

En av våre viktigste oppgaver er å sikre at barn og unge utvikler seg til skapende 
mennesker med selvtillit, selvinnsikt og vilje til å ta ansvar for seg og sine omgivelser. Vi 
bør gi foresatte fleksibilitet til å ivareta det enkelte barns behov, og rett til å overføre 
kunnskap til kommende generasjoner. En trygg oppvekst er grunnlaget for et godt liv. 
Barns behov for trygghet, forutsigbarhet og kjærlighet, samt fravær av overgrep og 
forsømmelse bør alltid prioriteres. MDG Tønsberg ønsker et tettere samarbeid og kursing 
mellom de ulike instansene for å forhindre overgrep mot barn. 

Et godt utdanningssystem må kunne tilby pedagogisk mangfold og tilrettelegging for det 
enkelte barn.  

Nærskoleprinsippet er viktig for at barn med ulik bakgrunn skal møtes og respektere 
hverandre. Pedagogiske alternativer utenfor offentlig skole kan også være verdifulle og 
viktige bidrag. En god skole anerkjenner barn som selvstendige individer. Miljøpartiet De 
Grønne ønsker en skole som stimulerer til samfunnskritisk tenkning og som legger vekt på 
praktiske ferdigheter og erfaringer. Skolen er en tilleggsarena for å lære barn 
medmenneskelighet, toleranse, empati og ikkevold. MDG Tønsberg ønsker å styrke 
samarbeidet mellom FAU, Helsetjenesten og skole-/ barnehageledelse. 

 

 Miljøpartiet De Grønne Tønsberg vil: 

 

 Gjenåpne en barneskole på Hogsnes, samt Sem ungdomsskole.  

 

 Øke arbeidet med psykososialt miljø i kommunen. Skolehelsetjenesten må satses 
ytterligere på; flere midler til helsesøsterstillinger, rådgivningstjenesten og 
sosiallærerstillinger.  

 

 Ha mer kunst og kultur i skolen. Vi ønsker en skole der skoleledelsen i sterkere 
grad trekker eksterne kulturtilbud inn i undervisningen. For eksempel lokale 
band, teatergrupper og forfattere. 

 

 Gjeninnføre skolefrukt for barneskoleelevene i kommunen. 

 

 Innføre skolefrokostordning for barne- og ungdomskoletrinnet. 



 

 

 

 

 Se på muligheten for parsellhager i skoleområdene. 

 

 Sørge for at alle skoler har skolehager på eller i gangavstand fra skolen, der 
elevene har ansvar for egen matproduksjon.  

 

 Forhindre nedleggelse av noen skoler eller barnehager. 

 

 Gi Tønsberg Ungdomsråd større påvirkningskraft mot kommunen i avgjørelser 
som påvirker barn og unge 

 

 Minimere/redusere bruken av trådløse nettverk i barnehager for å skjerme de 
minste fra stråling. 

 

  



 

 

 

Kommunen 
 

Miljøpartiet De Grønne Tønsberg ser det som en selvfølge at kommunen er et godt 
eksempel og en pådriver for at Tønsberg kommune skal drives etter bærekraftige 
prinsipper i alle ledd. Kommunens økonomi må være fornuftig styrt. 

Miljøpartiet De Grønne Tønsberg vil: 

 

 Ha en målsetting om at 50 % av mat og drikke i kommunens regi skal være 
økologisk, og/eller kortreist. 

 

 Innføre opplæring for vegetarisk matlaging og vegetarisk alternativ i alle 
kommunens kantiner og institusjoner hver dag. 

 

 Fase ut rene diesel/bensinbiler i kommunens bilpark og erstatte dem med 
miljøvennlige alternativer. 

  



 

 

 

Dyrevelferd 
 

Miljøpartiet De Grønne setter dyrenes velferd høyt. Dyr har sin selvsagte egenverdi og stor 
verdi for oss mennesker.  

 

Derfor vil Miljøpartiet De Grønne Tønsberg: 

 

 Sette av areal i Gunnarsbøparken til hundelufting (inngjerdet område) 

 

 Frede beveren i Vellebekken 

 

 Oppfordre hunde- og katteeiere til ID-merking av dyrene sine, og stimulere til 
kastrering/sterilisering av katter som ferdes fritt utendørs. 

 

Kultur der du bor og kultur for barn og unge 
 

Miljøpartiet De Grønne Tønsberg vil: 

 

 Opprette ungdomshus som erstatning for nedlagte Haugarrock og Mølla, for å gi 
ungdom i sentrum et gratis fritidstilbud. Dette er et viktig tiltak for å forebygge at 
ungdommen faller utenfor samfunnet. 

 

 Etablere flere øvingslokaler til lokale band. 

 

 Øke satsingen på kulturskolen. Kortere ventelister og at den skal favne flere barn, 
ved f.eks. opplæring innen band og spillutvikling. Flere barn skal favnes. 

 

 Støtte aktiviteten rundt «Vikingodden» og det frivillige arbeidet som nedlegges her i 
form av båtbygging og formidling.  

 

 Verne om og sørge for vedlikehold av distriktets rike kulturarv. Vi tenker her på 
både viking- og middelalderarven vår – samt den rike sjøfartstradisjonen som står 
så sterkt hos oss. 

 



 

 

 

Bibliotekene 
 

 Søndagsåpne biblioteker og utvidede åpningstider. Innføre mer-åpne/selvbetjente 
biblioteker. Adgang med ID-kort etter stengetid. 

 

 Gjeninnføre bokbuss, drevet av fornybar energi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Toppkandidatene våre 
 

 

 

1. kandidat  

Lene Lauritsen Kjølner 

Lene er opptatt av kultur- og landbrukspolitikk, særlig 
jordvern, vern av kystsonen og økologisk landbruk. Lene 
har tidligere utdanning og jobb innen reiseliv i tillegg til 
lang fartstid som oversetter på tv, hun jobber i dag som 
forfatter. 

 

 

 

 

 

2. kandidat 

Terje Olsen 

Terje er en småbarnsfar med brennende engasjement for 
samferdsel og byutvikling. Han har lang erfaring med ledelse 
innenfor reiseliv nasjonalt og internasjonalt. Som talsperson 
for MDG Vestfold, sitter han også i partiets landsstyre. 

 

 

 

 

3. kandidat  

Kjell Anders Lier 

Kjell har vært leder for lokallaget siden 2011. Han er 
gartner av yrke. Kjell er opptatt av bl.a. bærekraftig 
byutvikling, natur – og artsmangfold, og dyrevelferd. 


