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Politisk plattform 2015-2019  

 

 
                          

 
Et internt arbeidsdokument for 

Høyre, Fremskrittspartiet,  

Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet De Grønne 

 
Tønsberg kommune 

 

Partiene er enige om at en grunnleggende forutsetning for samarbeidet ligger i 

budsjettsamarbeid og en forsvarlig budsjettpolitikk. Tønsberg kommune skal drives i balanse 

og må budsjettere med tilstrekkelig overskudd for å kunne møte fremtidige utfordringer og 

svingninger i inntektsgrunnlaget. Dette sammen med den politiske plattformen og 

miljøplattformen vil være retningsgivende for partienes samarbeid. 

 

 

Barn og unge 
 

           Partiene vil: 

 

• Sikre tilstrekkelig barnehagekapasitet i kommunen samt sikre fleksible og varierte 

oppholdstider tilpasset familiens behov 

• Ha inntektsgradert foreldrebetaling i barnehager 

• Arbeide for to årlige barnehageopptak 

• Ha full likestilling mellom private og offentlige barnehager og ha en positiv 

holdning til friskoler 

• Utrede behovet for «åpen barnehage» 

• Ha en skole hvor læring, pedagogisk mangfold, kunnskaper, praktiske ferdigheter 

og et trygt psykososialt miljø er i fokus 

• At den enkelte elev skal få tilpasset undervisning 

• Arbeide for en systematisk etterutdanning av undervisningspersonalet 

• Ha nulltoleranse mot mobbing 

• Styrke skolehelsetjenesten 

• At nærskoleprinsippet skal være førende for antall skoler i kommunen og 

plassering 

• Styrke barnevernet og arbeide for full fosterhjemsdekning - primært styrke 

hjemmene og tidlig innsats i hjemmet 

• Arbeide for å opprettholde dagens ungdomsklubber og vurdere å etablere flere  

• Videreutvikle Frivillighetssentralens utlånsordning for sports- og turutstyr for barn 

og unge 
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Helse og omsorg 
 

Partiene vil: 

 

• Legge til rette for at flest mulig kan bo hjemme så lenge de ønsker det gjennom å 

styrke hjemmetjenesten 

• Utrede muligheten for å bygge nytt sykehjem på Hogsnes 

• Innføre mer velferdsteknologi for å øke tryggheten for brukerne 

• Utvikle alternative former for eldreboliger  

• Styrke demensomsorgen og utrede et prosjekt med demenslandsby i samarbeid 

med andre kommuner 

• Videreutvikle og etablere sansehager i alle kommunale sykehjem der dette er 

praktisk gjennomførbart 

• Opprettholde tilbud basert på private og frivillige aktører. Disse er viktige 

supplement til de kommunale tjenester 

• Styrke kompetansen innen rus og psykisk helse. Det bør vurderes å gjeninnføre et 

ambulerende team for rus og psykiatri 

• Vurdere økt grunnbemanning i helse- og omsorgssektoren 

• Fortsette det gode samarbeidet mellom restaurantbransjen, transportnæringen, 

Natteravnene, politiet og kommunen 

• Ha en forutsigbar skjenkepolitikk med klare sanksjonsmidler ved brudd på 

alkoholloven 

 

 

Kultur – idrett 
 

Partiene vil: 

 

• Styrke musikkmiljøet ved å sikre aktiviteten til Haugarrock, de lokale 

ungdomsklubbene, musikkorpsene, Kulturskolen og Støperiet 

• Bygge ringmur på Slottsfjellet ved hjelp av offentlig og privat finansiering og sikre 

utviklingsmuligheter for Slottsfjellsmuseet 

• Følge opp den regionale strategien for formidling av vikinghistorien ved å regulere 

“Vikingodden” for vikingaktiviteter og utnytte utgravninger fra vikingtiden som 

turistattraksjon 

• At Tønsberg og Nøtterøy bibliotek skal være selvbetjent og en arena for 

kulturformidling, et sentralt sted for litteratur- og samfunnsdebatter og holde 

søndagsåpent 

• Støtte opp under festivaler som fremmer Tønsbergs posisjon som kultur- og 

turistby 

• Samarbeide med idrettens organisasjoner for å øke kommunens muligheter til å 

tiltrekke seg store idrettsarrangementer 

• Legge til rette for gode idrettsanlegg ved prioritert bruk av spillemidler og bedre 

hallkapasiteten for innendørstrening, og at utvikling av nye og eksisterende 

idrettsanlegg skal være forankret i en anleggsplan 

• Starte planlegging av ny svømmehall/badeland i sentrum til erstatning for 

eksisterende svømmehall 
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Arbeids- og næringsliv 
 

Partiene vil: 

 

• At Tønsberg kommune skal være en fremoverlent JA-kommune 

• Videreutvikle og styrke Tønsberg som regionsenter ved å arbeide for at kommunen 

tiltrekker seg et bredt spekter av private bedrifter og legger til rette for offentlige 

og statlige virksomheter 

• Styrke samarbeidet mellom kommunen og næringslivet på alle nivåer 

• Tilrettelegge næringsarealer for bedrifter som ønsker å etablere seg. 

• Stimulere til næringsutvikling i sentrumsområdet, slik at man legger forholdene til 

rette for et aktivt og levende bymiljø 

• Fremheve landbrukssektorens sterke stilling og legge forholdene til rette for 

ekspansjon av næringsmiddelindustrien i næringsklyngen på Ås 

• Som hovedregel ha hele stillinger for ansatte i helse- og omsorgssektoren 

 

 

Samferdsel – veier – kollektivtrafikk 
 

                 Partiene vil: 

 

• Arbeide for en ferdigstillelse av en helhetlig og bærekraftig transportløsning for 

Tønsberg-området. Det er et mål at all vekst i persontrafikken skal tas med 

kollektiv, sykkel og gange 

• Bygge ny fastlandsforbindelse mellom Nøtterøy og Tønsberg for å bedre 

tilgjengeligheten for kollektivtransport – og av sikkerhetshensyn 

• Fortsette utbyggingen av gang- og sykkelstier og bedre trafikksikkerheten langs 

skoleveiene 

• Stille krav til fylkeskommunen om å legge til rette for et utvidet busstilbud ved 

blant annet å bygge ut nattransport 

• Gjenopprette fergeforbindelsen mellom Husøy og Husvik snarest mulig i løpet av 

perioden. Dette skal være et første ledd i å utrede en etablering av en totalløsning 

for et vannmetro-nettverk 

• Bygge ut flere ladepunkter og hurtigladestasjoner for elbiler på kommunale 

parkeringsplasser 

• Tilrettelegge for høyfrekvente bussruter i nedre bydel - fortrinnsvis rundt Nedre 

Langgate. Dette vil gjøre nedre bydel mer attraktiv og tilgjengelig for både 

handlende og publikum 

                                                              Tønsberg, fredag 25. september 2015 

 

 Høyre             Fremskrittspartiet            Kristelig Folkeparti        Miljøpartiet De Grønne 

 

 

Petter Berg             Bent Moldvær                  Reidar Smidsrød              Lene Lauritsen Kjølner    

 

Tone H. Jørgensen    Bent Kittelsen               Annemor Skauen                     Terje Olsen                 

   

Svein Konrad Rui                                          Anne-Lise Skarstad               Kjell Anders Lier                                     

 

Henning Wold 


