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Innledning 

Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne og Senterpartiet 

har valgt å inngå samarbeid i kommende kommunestyreperiode. Sammen vil 

vi gjøre Tønsberg til en god kommune å vokse opp i, hvor det er enkelt å finne 

lærlingplass og hvor vi tar klimautfordringene på alvor. Sammen er vi blitt 

enige om å kutte klimagassutslippene i kommunen med 60% innen 2030. Det 

er ambisiøst, men helt nødvendig, om vi skal bidra til å oppfylle 1,5 

gradersmålet og trygge fremtiden til de som kommer etter oss. Samtidig er vi 

fire partier med hver våre partiprogram som også skal følges opp i tida 

framover. 

Vi vil at Tønsberg kommune ikke bare skal være en god kommune i verden, 

men også en kommune som er god for verden. Da må vi gjøre det trygt å 

vokse opp i kommunen vår, uavhengig av inntekt. Vi må sørge for at det er 

tilgjengelige arbeidsplasser, og vi må ta vår del av ansvaret for å begrense 

klimagassutslipp. Tønsberg skal være en kommune der barn ler.  

Vi bygger nå en helt ny kommune og ser fram til å bygge videre på mye av 

det gode som de to kommunene hittil har gjort, hver for seg. Vi har mange 

flotte ansatte i kommunen vår, og vi vil gjøre den nye kommunen til en 

foretrukket arbeidsplass. Det skal være forutsigbarhet i arbeidsforholdene og 

faste stillinger. Vi vil sørge for at vi når målet om 2 lærlingeplasser pr. 1000 

innbygger i kommunen. I tillegg vil vi jobbe opp mot statlige arbeidsplasser i 

kommunen vår så de også øker antallet lærlinger i virksomhetene. Vi vil 

gradvis vri kommunen i en ny grønnere og mer sosial retning. Vi vil jobbe 

systematisk og langsiktig for å nå målene våre, samtidig som vi vil føre en 

ansvarlig økonomisk politikk. Noen av målene våre er dyre, og forutsetter aktiv 

jobbing mot sentrale myndigheter for å kunne innfri. 

Da barnetrygden ble økt i 2018 var det med intensjon om at flere av de med 

minst skulle få mer å rutte med. Imidlertid regner det fleste kommuner 

barnetrygd som inntekt og trekker derfor i sosialhjelpen. Vi ønsker oss en 

kommune for alle, også de med minst. Derfor vil vi holde barnetrygden 

utenfor beregningen av sosialhjelp, etter modell fra Re. De barnehageansatte 

skal ha nok hender og fang til å ta vare på alle de flotte barna i kommunen 

vår. Vi vil at bemanningsnormen i barnehagen skal gjelde hele dagen.   

Vi har fått på plass et svært kompetent lag, med god kjønnsbalanse. 

Samarbeidspartiene er enige om Arbeiderpartiet skal ha ordføreren og at 

Senterpartiet skal ha varaordføreren i perioden. Det blir henholdsvis Anne 

Rygh Pedersen (AP)og Steinar Solum (SP). 

 

Til å lede de fem utvalgene våre har vi valgt følgende: 

 

Utvalg for kultur, idrett og folkehelse skal ledes av Alexander Hangaas, (KrF) 

Utvalg for mestring, helse og velferd skal ledes av Trude Viola Antonsen, (AP) 

Utvalg for miljø, teknikk og næring skal ledes av Ulf Lund Halvorsen, (MDG) 

Utvalg for oppvekst og opplæring skal ledes av Heidi Myhre, (SP) 

Utvalg for plan og bygg skal ledes av Per Martin Aamodt, (AP) 
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Den politiske plattformen forplikter oss som folkevalgte i kommunestyret, og 

våre medlemmer i hovedutvalg. Vi har derfor valgt å dele plattformen opp 

etter samme struktur som hovedutvalgene i kommunen.  

 

Samarbeidsavtalen utarbeidet og undertegnet 08.09.2019 
 

1. Fastlandsforbindelse:  

- Grundig utredning av parallellbro alternativet. 

- Etablere en aktiv styringsgruppe, politisk. 

- Styringsgruppens medlemmer velges på konstituerende møte 9. 

oktober. 

- Vestfjordforbindelsen, mellom Sandefjord og Færder- det må bli 

mellom de aktuelle partene.  

- Beholde bypakka. 

2. Klimamål for den nye kommunen, 60 % reduksjon av klimautslipp innen 

2030. 8% første år. 

Målsetning om å bli en- klima-pluss kommune 

3. Lage et klimabudsjett med handlingsplan for å nå målene. 

4. Kaldnes Vest som rent næringsområdet. Ikke handelsnæring. 

5. Forebyggende arbeid, SMART oppvekst, er viktige arbeidsformer. 

6. En styrket demensomsorg for eksempel med en demensgård. 

7. Ikke endret skole- og barnehagestruktur.  

8. Vern av matjord og dyrkbar mark. Matproduksjon er viktig i Tønsberg – 

visjon: Norges viktigste matproduserende kommune 

9. Arealplanlegging, boligutvikling. Boligbyggingsprogram. 

10. Barnetrygden utenfor beregning av sosial stønad. 

11. Ikke private, kommersielle sykehjem. 

12. Ikke etablere private, kommersielle skoler-  

13. Heltid – deltid 

14. Skolemat – mat i barnehagen 
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Mestring, helse og velferd. 
Utvalg for mestring, helse og velferd.  

 

Å legge til rette for et langt og innholdsrikt liv er en av de viktigste oppgavene 

vi har foran oss. De fleste klarer seg godt gjennom mesteparten av livet, men 

noen ganger trenger vi hjelp, og da skal Tønsberg kommune stille med den 

støtten vi trenger. 

Nok ansatte med riktig kompetanse er avgjørende for å sikre gode 

velferdstjenester.  

Vi vil: 

• At Olsrød og Hogsnes sykehjem skal drives i kommunal regi. Eksisterende 

kommunale sykehjem skal ikke konkurranseutsettes.  

• Legge til rette for et mye tettere og mer forpliktende samarbeid med 

frivilligheten og ideell sektor, gjennom å opprette en arena for faglige 

diskusjoner mellom kommunen og de frivillige. På den måten vil vi 

utforske hvordan vi gjensidig kan bedre tilbudet til våre innbyggere i 

fellesskap.  

• Jobbe for at alle som har krav på brukerstyrt personlig assistanse får et 

BPA-tilbud, tilpasset sitt individuelle behov for bistand. 

• At kommunen skal utarbeide en handlingsplan for mangfold og 

integrering og mot rasisme etter modell fra visjonsarbeidet med 

involvering av berørte grupper.  

• Jobbe for å få et tilstrekkelig antall tilrettelagte boliger for de som 

trenger det.  

• At kommunen skal sikre gode, varige tilrettelagte arbeidsplasser ved å 

være en aktiv eier av RAK (ASVO), Velle og Fønix. Vi vil også 

samarbeide aktivt med ideelle organisasjoner som Smiløkka, 

Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon og andre. I den grad det er mulig, skal 

kommunen også kjøpe varer og tjenester fra disse virksomhetene.  

• Sørge for at kommunen koordinerer de kommunale tjenestene til 

personer med sammensatte og langvarige behov for velferdstjenester. 

• At rusmisbrukere og bostedsløse må ha gode steder å bo.  Vi vil styrke 

behandlingstilbudet for rusavhengige med særlig fokus på ettervern, 

og vi vil jobbe mot et lavterskeltilbud for tunge rusmisbrukere. Også her 

vil vi samarbeide med frivillige og ideelle aktører, og sikre forutsigbarhet 

for deres virksomhet.  

• Legge til rette for aldersvennlige samfunn gjennom nye boformer og 

møteplasser, og bruke bo- og servicesentrene våre som bydelshus i 

samarbeid med frivilligheten. Vi vil støtte etablering av møteplasser i 

samarbeid med frivillig sektor.  
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• Ha et skreddersydd omsorgstilbud med hjemmesykepleie, hjemmehjelp 

og dagtilbud. 

• Da barnetrygden ble økt i 2018 var det med intensjon om at flere av de 

med minst skulle få mer å rutte med. Imidlertid regner det fleste 

kommuner barnetrygd som inntekt og trekker derfor i sosialhjelpen. Vi 

ønsker oss en kommune for alle, også de med minst. Derfor vil vi holde 

barnetrygden utenfor beregningen av sosialhjelp, etter modell fra Re.  

For å sikre nok hender og tid, trenger vi et løft for velferdsteknologien. For oss 

er det viktig å videreføre ordningen med kreftkoordinator og 

demenskoordinator, og styrke tilbudet til hjemmeboende demente ved ha et 

mangfoldig dagaktivitetstilbud.  

Vi vil: 

• Styrke tilbudet for personer med demens og deres pårørende. Tidlig 

demente vil eksempelvis kunne få utsatt innleggelse i institusjon 

gjennom ett aktivitetstilbud på et gårdsbruk. Dette vil vi arbeide for å få 

til. 

• Sikre midler til det frivillige arbeidet som ukentlig aktivitetsgruppe til 

kreftpasienter og deres pårørende. 
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Kommunen som arbeidsgiver 
Administrasjonsutvalget 

Kommunens mange ansatte er den viktigste ressursen kommunen har å tilby 

sine innbyggere. Trivsel og godt arbeidsmiljø skapes gjennom et meningsfylt 

arbeid, godt lederskap og opplevelsen av å bli sett. Arbeidsglede og et godt 

arbeidsmiljø vil øke kvaliteten på tjenestene som skal leveres. Målet skal være 

at ingen skal være sykmeldt som følge av forhold på arbeidsplassen. 

 

• I kommunen vår skal det være mulig å både jobbe heltid og deltid, 

men ingen skal bli tvunget ut i ufrivillig deltid. Tønsberg kommune skal 

være en trygg og seriøs kommune for våre ansatte. Vi vil at 

hovedregelen skal være faste, hele stillinger. Samtidig ønsker vi et 

inkluderende arbeidsliv hvor de som av ulike årsaker har behov for å 

jobbe deltid, får mulighet til det.  

• Vi vil forsikre oss om at ansatte innen våre tjenester skal få god 

oppfølging og samtaler etter spesielt krevende hendelser eller 

vanskelige møter med brukerne. Vi vil aktivt forebygge sykefravær. 

• Alle våre tjenester fordrer god og oppdatert kompetanse. Vi vil derfor 

tilrettelegge for etter- og videreutdanning for våre ansatte. I flere av 

våre virksomheter er kunnskap om flerkulturell bakgrunn og mangfold 

viktig, vi ønsker å styrke kompetansen på dette feltet.   

• Vi vil legge til rette for praksisplasser i kommunen med henblikk på å få 

flere ut i arbeid og vi vil øke antallet lærlingeplasser til minst to lærlinger 

pr. 1000 innbyggere, i kommunale virksomheter. Vi vil også jobbe opp 

mot statlige virksomheter i Tønsberg og påvirke slik at de også øker 

antallet lærlingplasser.  

• Vi vil være garantisten for at det er ryddige arbeidsforhold der hvor 

kommunen er byggherre eller bestiller. 
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Ambisiøse klimamål, og på lag med næringslivet 
Utvalg for miljø, næring og teknikk 

Dagens barn må regne med å bli gamle i en verden som ser helt annerledes 

ut enn den de vokste opp i. Både matforsyning, artsmangfold, økonomi og 

hvor overlevelsen til lokalsamfunn, byer og hele land står på spill. Økt havnivå, 

ekstremvær, tørke og varige endringer i været og naturen vil skape 

utfordringer som er umulig å overskue i dag.  

Hvilken klimapolitikk som føres de neste fem til ti årene blir avgjørende for 

fremtidige generasjoners livsbetingelser. Vi vil føre en klimapolitikk som skaper 

et bedre samfunn med økt livskvalitet for mennesker og som er i økologisk 

balanse. Dette er et stort samfunnsprosjekt som bare kan lykkes i et tett 

samarbeid mellom innbyggere, organisasjoner, næringsliv og det offentlige. 

Vi ønsker å gjøre Tønsberg til en foregangskommune i å tenke miljøvennlig, og 

det skal gjenspeiles i alle ledd av organisasjonen.  

 

Vi vil: 

• Redusere klimagassutslippene med 60 % innen 2030. 

• Lage klimabudsjett med tilhørende handlingsplan for å nå målene. 

• Innføre indikatorer og bærekraftmål med vekt på klima, natur og 

livskvalitet med en årlig behandling i kommunestyret om status og nye 

tiltak for å nå målene. 

• Arbeide for et forpliktende klimaregnskap for kommunens samlede 

utslipp, med og uten raffineriet på Slagentangen. 

• Etablere flere sikre sykkelparkeringer i sentrum og andre strategiske 

steder. 

• Legge til rette for at transportbehovet til den enkelte reduseres og at all 

trafikkøkning skal komme på gange, sykkel- og kollektivtrafikk. 

• Jobbe for bedre kollektivdekning i alle områder av kommunen, og 

reduserte takster på kollektivreiser. 

• Opprettholde og videreutvikle ordningen med kildesortering av avfall 

og henting av grovavfall, samt å sørge for funksjonelle åpningstider på 

avfallsstasjonen. 

• Fase ut kommunens fossilt drevne kjøretøy og gjøre alle tjenestereiser så 

miljøvennlig som mulig. Samkjøring til administrative og politiske møter 

settes i system. 

• Få på plass en bysykkelordning. 

• Etablere hurtigladere for el-bil ved offentlige knutepunkter. 

• Legge til rette for fyllestasjoner for biogass. 

• Prøve ut en ordning med autonome, (selvkjørende), busser. 

• Utrede en varmesentral på Revetal, hvor det bør være minst to 

fornybare energikilder; flis og biogass. 
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• Tønsberg kommune skal bidra til med tiltak for å begrense jorderosjon 

og utgraving av kommunens vassdrag.  

• At kommunen bruker sin rolle som innkjøper til å skape et marked for 

norskproduserte, miljøvennlige, bio-baserte produkter og tjenester. 

• Ha en nullvisjon for nedbygging av matjord. 

• Sette inn tiltak for å stoppe utslipp av gummigranulat på eksisterende 

kunstgressbaner, og sette krav om granulatfrie baner i fremtiden. 

• Arbeide for et godt og sammenhengende nett av gang og sykkelstier i 

hele kommunen. 

• Få fortgang i gjennomføringen av byromstrategien, slik at vi får mer 

grønt, lek og opplevelser i byen, med vakre og velholdte parker, 

friområder og lekeplasser. 

• Vi ønsker å gjennomføre den vedtatte handlingsplanen 2019-2026 for 

opprydding i ulike kloakkutslipp i Re etter intensjonen. 

• For å sikre innbyggerne og kommunens verdier skal vi utarbeide plan for 

å gjøre kommunen robust mot naturkatastrofer og endringer i klima.  

• Kartlegge og sanere villfyllinger i hele kommunen.  

• Sørge for økt biologisk mangfold i kommunen. Dette kan gjøres ved å 

legge deler av gressplener om til blomsterenger, fuglekasser på 

kommunale arealer, bevisst bruk av insektsvennlige planter i offentlige 

rom, åpne bekkeløp, begrense bruk av sprøytemidler, slå veikanter 

etter avblomstring, ref. bestilt «Handlingsplan for økt biologisk 

mangfold.»  

Næring og turisme 

 

Vi vil drive en aktiv næringspolitikk og skape nye arbeidsplasser i vår region. 

Det er viktig å ha tilstrekkelige næringsarealer tilgjengelig slik at bedrifter raskt 

kan tilbys arealer når de spør. Kommunens viktigste oppgave er å peke på 

egnede områder og bidra til en rask og god regulering av framtidige 

næringsarealer, samtidig som det er styring på arealbruken. Det skal i henhold 

til nullvisjonen ikke bygges på dyrka eller dyrkbar mark. Vi vil være restriktive 

med tanke på å gjøre om næringsarealer for å bruke dem til boligformål.    

Et næringsliv som opererer innenfor naturens tålegrenser er det eneste som 

kan trygge arbeidsplasser, verdiskaping og velferd på lang sikt. Vi er 

optimistiske på fremtidens vegne, og er overbevist om at bedriftene som i 

dag leder an på miljø og bærekraft, er de som lykkes i morgendagens 

konkurranse. For å mobilisere folks skaperkraft og engasjement vil vi gjøre det 

enklere å gjøre ideer om til virkelighet, drive små og mellomstore bedrifter og 

ha lokale virksomheter. Samtidig må vi sørge for rask og løsningsorientert 

saksbehandling. 

Moderne teknologi gjør at stadig flere kan utføre arbeidet uavhengig av å 

forflytte seg hver dag. Derfor må det satses på utbygging av raske mobil- og 

bredbåndsløsninger.  
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Vi vil: 

• Ha et levende sentrum med aktivitet på torget i nær dialog med 

#Tønsberglivet. 

• Ha levende lokalsentra i hele kommunen. 

• Bevare Tønsberg havn med internasjonal sertifisering for mottak av skip. 

• Satse på gode tekniske tjenester til befolkningen. 

• Tilrettelegge for miljøvennlig turisme (vandring, padling, sykling). 

• Stimulere til utvikling av nisje- og kvalitetsprodukter av mat i kommunen, 

herunder støtte til bærekraftige, marine matproduksjon. 

• At en også i fremtiden skal kunne møte opp hos kommunen og få råd 

og veiledning om offentlige tilbud, ytelser og tjenester. Det skal være 

servicetorg både i Tønsberg sentrum og på Revetal. 

• Arbeide for utvikling og markedsføring av reiselivsprodukter med fokus 

på vår rike kulturarv og middelalderhistorie. 

• Samarbeid med nabokommunene om næringsutvikling og 

næringsområder. 

• Ha kortreist arbeidsliv, hvor vi legger til rette for arbeidsplasser i hele 

kommunen.   

• Kartlegge eksisterende og fremtidige næringsområder slik at dette 

ligger tilgjengelig for mulige etablerere.  

• Tønsberg kommune ønsker å styrke den posisjonen landbruket og 

næringsmiddel industrien har. Vi vil utvikle og styrke denne næringen til 

å bli Norges viktigste matproduserende kommune. 

• Tønsberg har Norges beste matjord, vi må sørge for at denne jorden 

brukes til å produsere mat. Ha en 0-visjon for å redusere bruk av dyrket 

og dyrkbar mark til annet enn matproduksjon 

• Vi vil arbeide for sterkere markedsføring av reiselivsprodukter med fokus 

på vår rike kulturarv og vår middelalderhistorie.  
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Bypakke Tønsberg 

 

Målsettingen med Bypakke Tønsbergregionen er å bygge et transportsystem 

som er miljøvennlig, robust og effektivt. Med miljøvennlig menes et 

bærekraftig transportsystem som reduserer klimagassutslipp, begrenser lokale 

miljøskadelige virkninger av transport og oppfyller Ramsarkonvensjonens 

forpliktelser. Robust betyr en samfunnssikker forbindelse mellom Nøtterøy og 

fastlandet som sikrer viktige transportavhengige samfunnsfunksjoner. Effektivt 

innebærer bedre fremkommelighet og pålitelighet for kollektiv- og 

næringstransport for å styrke kollektivtransportens, næringslivets og 

Tønsbergregionens konkurransekraft. 

 

Vi vil: 

• Ha en grundig utredning av parallellbroalternativet. 

• Være en aktiv pådriver i Overordnet Styringsgruppe for å fremme de 

gode løsningene for Tønsberg. 

• Holde en eventuell Vestfjordforbindelse utenfor Bypakke Tønsberg. 

• Følge opp de gode tiltakene til gange, sykkel og kollektiv som ligger 

inne i bypakka. 

• Sikre en god løsning for Vear og Hogsnesbakken. 
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Plan og bygg 
Utvalg for plan og bygg 

 
Vi vil at kommunen skal vokse kontrollert og slik at den beholder sitt særpreg, 

både med hensyn til historie og arkitektur. De historiske skattene og lokale 

preg (bomiljø, gateløp og bygg med særpreg) på det enkelte sted i 

kommunen skal bevares, slik at de kan være til glede for kommende 

generasjoner. Kommunen skal preges av gode bomiljøer med nær tilgang til 

grøntområder for lek, idrett og opplevelser. Bysentrumet og andre sentra skal 

være levende, attraktive og trygge. Øvrige kommunesentra skal ha en 

gatebruksplan og gis utviklingsmuligheter der gode oppvekstsvilkår er i fokus.  

 

Vi vil: 

• Innlemme Revetal og Vear i dagens stjernestruktur.  

• At fortetting skal skje med kvalitet, også med tanke på arkitektur og 

utforming, og at hensynet til eksisterende bebyggelse og beboere veier 

tungt, ref. veileder «Hvordan bygge og bo i Tønsberg». 

• Støtte oppunder aktiviteten på Vikingodden, ved snarest å starte opp 

områderegulering, for å få på plass et båthus, samt tilrettelegge for en 

permanent tilstedeværelse av den frivillige aktiviteten. 

• Stille høye miljøkrav i reguleringsplaner. 

• Stille krav til blå/grønne løsninger i byggesaker.  

• At store kontor- eller handelsetableringer skjer i sentrum eller der 

kollektivdekningen er god. 

• Bedre tilgjengeligheten til, og bevare strandsonen.  

• Ha et variert tilbud av boliger i kommunen. 

• Arbeide for en utslippsfri bygg- og anleggsdrift i kommunal og privat 

regi. 

• Gjennomføre overvannsstrategien. Økende nedbørintensitet er en 

utfordring vi må løse med pålegg om tiltak som vegetasjon, 

fangdammer og voller langs elver og bekker, samt 

fordrøyningsinstallasjoner fra tak og asfalterte flater. 

•  Få på plass et sosialt boligbyggeprogram. 
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Kultur, idrett og folkehelse 
Utvalg for kultur, idrett og folkehelse 

Vi vil ha en kommune der både barn og voksne kan glede seg over gode 

kulturopplevelser, nyte friluftslivet og bli stimulert av aktiviteter. I samarbeid 

med frivillige organisasjoner og andre som tar lokalt initiativ, vil vi legge til rette 

for at det rike kultur- og idrettstilbudet som finnes i kommunen vår blir kjent for, 

og brukt av flere.  

Vi ønsker at alle barn skal kunne ta del av det rikholdige fritidstilbudet som 

finnes hos oss.  

• Vi vil i første omgang videreføre aktivitetskortet, men vi erkjenner at en 

universell ordning hadde vært en bedre løsning. Vi vil derfor søke om å 

bli pilotkommune for regjeringens nye satsing, ”Fritidskortet", og samtidig 

utrede hvordan aktivitetskortets målgruppe kan utvides.  

• Vi ønsker å støtte breddeidretten, særlig arbeid som inkluderer barn og 

unge. Vi vil utarbeide en helhetlig idrettsplan, der vi blant annet vil 

vurdere hvordan vi kan bedre hallkapasiteten og heve kvaliteten på 

eksisterende anlegg. I nye anlegg må det brukes miljøvennlige 

materialer.  

• Vi er så heldige å ha to flotte bibliotek i kommunen vår, et på Revetal 

og et i Tønsberg. Vi ønsker at bibliotekene fortsatt skal være et senter 

for integrering, kultur, kunnskap og informasjon. Tjenestene skal fortsatt 

være gratis. Åpningstidene på bibliotekene må tilpasses brukernes 

behov. 

• Tønsberg kommune har en rik kulturarv og historie som vi vil verne om 

og videreutvikle, blant annet gjennom å videreføre 

middelalderdagene på Revetal og i Tønsberg sentrum. Det skal være 

gratis inngang på middelalderfestivalene.  

• Middelalderkirker, den kulturhistoriske verdien av inventar og 

utsmykkinger i kirkene, museer, og andre steder som minner oss om hvor 

vi kommer fra skal ivaretas og vises frem. 

• Det er viktig for oss å legge til rette for gode kulturopplevelser for alle. Vi 

vil derfor fortsette satsingen på den kulturelle skolesekken og den 

kulturelle spaserstokken. Vi ønsker også å inkludere de minste i dette, og 

vil utrede muligheten for å få på plass en ”kulturell barnehagesekk”.  

• Vi ønsker at flest mulig skal få mulighet til å benytte kulturskolens tilbud.  

• Vi har mange ildsjeler i kommunen vår, som brenner for å formidle kunst, 

teater og musikk. Vi vil støtte de som bidrar til å inkludere flere i slike 

aktiviteter.  

• Vi ønsker å verne og styrke allemannsretten gjennom å jobbe for lettere 

tilgjengelighet til strandområder og andre rekreasjonsområder, slik at vi 

får en grønnere og mer tilgjengelig kystlinje.  
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• Vi ønsker også å verne grønne lunger i bysentrum og nærmiljø. I tillegg 

ønsker vi mer grønt, lek og opplevelser i byen, med vakre og velholdte 

parker, friområder og lekeplasser. 

• Velforeninger og nærmiljøgrupper skal gis støtte til å opparbeide 

lekeplasser og grøntområder.  

• Vi må også opparbeide flere turløyper i vår kommune og informere 

innbyggerne om mulighetene for friluftsliv i kommunen.  

• Vi ønsker vi at alle innbyggere skal ha mulighet til fysisk aktivitet 

uavhengig av funksjonsnivå.   

• Vi ønsker å skjerpe inn miljøkravene ved gjennomføring av festivaler og 

andre kulturtiltak i kommunen. 

• Vi vil opprettholde dagens gunstige ordninger med rimelig eller 

vederlagsfri leie for lag og ideelle/frivillige organisasjoner for barn og 

unge ved kommunale anlegg på hverdager. 

• Det gjøres i dag et viktig og verdifullt arbeid av kulturkoordinator og 

miljøkoordinator innen omsorgstjenesten. Dette ønsker vi å videreføre.  

• Vi vil, gjennom et godt samarbeid med Den norske kirke og øvrige 

trossamfunn, sørge for at aktivitetene og kirkens tilbud opprettholdes i 

alle deler av kommunen.  

• Vi vil vi sørge for at kommunen har egnede livssynsnøytrale 

seremonirom alle kan bruke til både små og store seremonier, særlig for 

gravferd. 

• Vi vil styrke Tønsberg Frivilligsentral og videreutvikle stillingen som 

frivillighetskoordinator i kommunen.   

•  Vi vil sikre barn og unge større innflytelse i politiske beslutninger ved å 

videreutvikle barne- og ungdomsrådet og ta barn og unge med i 

beslutningsprosesser som omhandler dem. 

• Vi vil fortsatt har en omfattende og effektiv kontroll med salg og 

skjenking av alkohol og videreføre samarbeidet med utelivsbransjen 

gjennom «Ansvarlig vertskap». 
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Med barnas beste i sentrum 
Utvalg for oppvekst og opplæring 

Et samfunn det er godt å være barn i, er godt for alle. Oppveksten er den 

viktigste perioden i livet vårt. I løpet av noen få år skal et spedbarn utvikle seg 

til å bli et selvstendig individ som skal klare seg gjennom skolegang og videre 

inn i voksenlivet. Hvert enkelt barn skal ha muligheten til å bli den beste 

utgaven av seg selv. Dette krever tilstrekkelig med voksne som ser og har tid. 

Vi er opptatt av forebyggende arbeid og tidlig innsats for å hindre at små 

problemer i barneåra skal vokse seg til store problemer seinere i livet. 

 

God barndom handler om mulighet til frilek, fysisk og mental utvikling, 

utprøving og læring. Det krever tilgjengelige og trygge uteområder, parker, 

skogholt, hundremeterskoger og blomsterenger. Barnehager og skoler skal gi 

alle barn og unge mulighet til å oppleve felleskap, livsmestring og 

læringsglede.  

En trygg oppvekst er grunnlaget for et godt liv. I en tid der mange barn har 

ulik kulturell og religiøs bakgrunn, må alle tiltak som øker toleransen og 

forståelsen for dette oppmuntres.  

Vi vil bruke det beste fra SMART-oppvekst som metode, da vi mener dette 

styrker barna i oppveksten, reduserer mobbing og uønsket adferd.   

 

Barnehage 
Vi vil: 

• Utrede muligheten for matservering hver dag i barnehagene.  

• Styrke vedlikeholdet i barnehagene med mål om å oppfylle dagens 

standard bygningsmessig.  

• Øke voksentettheten slik at bemanningsnormen gjelder i hele 

barnehagens åpningstid. Stimulere til å ha en god kjønnsbalanse blant 

de ansatte.  

• Styrke arbeidet med å tilrettelegge barnehagetilbudet til barn med 

spesielle behov.  

• Legge til rette for et bredt tilbud av barnehager som gårdsbarnehage 

og naturbarnehager. 

• Ha de samme krav til arbeidsforhold i private og offentlige barnehager 

for å sikre at offentlige midler til drift, ikke går til profitt til kommersielle 

aktører.  

• Styrke tidlig innsats ved å ha flere ansatte og med riktig kompetanse i 

barnehagen. 

• At barnehager skal ha varierte utearealer som bidrar til frilek, fysisk 

aktivitet og natur- og kulturopplevelser. 

• Ansatte i barnehage skal ha kompetanse om hvordan man forebygger, 

avdekker og bekjemper mobbing og griper inn med tidlig innsats ved 

bekymringsfull atferd. 
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• Ha to barnehageopptak i året, og arbeide for at det blir løpende 

opptak gjennom året. Ved ledige plasser kan uansett opptak skje 

fortløpende. 
 

SFO 
SFO er et viktig tilbud til barn og foreldre for å få hverdagen til å gå i hop. Vi vil 

videreutvikle SFO-tilbudet og legge til rette for et økt samarbeid med frivillige 

organisasjoner og kulturskolen om innholdet i SFO. SFO skal være en arena for 

fri lek og sosialt samvær. 

 

Vi vil: 

 

• Legge til rette for fleksibel bruk av SFO-tid, slik at man for eksempel kan 

benytte seg av tilbudet kun på morgenen eller etter skoletid.  

• Innføre felles søskenmoderasjon for barnehage og SFO.  

• Det skal også innføres gratis SFO til barn med funksjonsnedsettelse fra 5. 

klassetrinn 

 

Skole 
Vi vil: 

 

• Begrense testregimet i skolen, samt at lærere skal bruke minst mulig tid 

til rapportering, følgelig mest mulig tid til elevene. 

• At det skal legges til rette for myk overgang mellom barnehage og 

skole gjennom fokus på læringsglede og lek på første trinn. 

• Sikre tilgang på gode skolebibliotek.  

• Jobbe for å få på plass et tilbud om gratis skolemåltid hver dag. 

• Ta i bruk digitale verktøy i undervisningen, sette i gang prosjekter i skolen 

for å lære elever koding og andre digitale ferdigheter. 

• Støtte opp om eksisterende, ikke-kommersielle friskoler, som har et 

fundament bygget på alternativ pedagogikk og eller livssyn. 

• At fellesskapets ressurser går til fellesskolen for å forebygge økende 

forskjeller mellom barn og unge. Derfor sier vi nei til nye søknader om 

private skoler. 

• Styrke forståelsen for all religiøs praksis, inklusiv vår kristne og 

humanistiske arv. 

• Tilrettelegge for praksis i forbindelse med den enkeltes religions høytider, 

slik som skolegudstjenester og andre tilsvarende arrangementer.  

• At barn og unge med nedsatt funksjonsevne skal få et tilpasset tilbud i 

skolen gjennom hele utdanningsløpet, slik at de gis like muligheter som 

andre til opplæring. 

At skoler skal ha varierte utearealer som bidrar til frilek, fysisk aktivitet og 

natur- og kulturopplevelser 

• Opprettholde nærskolen, som igjen bidrar til levende lokalsamfunn og 

mindre transportbehov. Jobbe for trygge skoleveier slik at flere kan gå 

og sykle til skolen. 
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• Styrke samarbeidet mellom skole og næringsliv f. eks gjennom 

arbeidslivsfag som valgfag i ungdomskolen.  

• Styrke de praktiske fagene i skolen ved å sikre tilstrekkelig 

undervisningsmateriell og kompetanse hos de ansatte. 

•  Styrke barn og unges læringsevne ved fysisk aktivitet i skoletiden. 

 

 

De ansatte er den viktigste ressursen i skolen. Derfor vil vi arbeide for: 

 

• At kommunen har kompetanseplaner som stimulerer til livslang læring 

for lærere og andre ansatte. Alle ansatte i skolen skal ha kompetanse 

om hvordan man forebygger, avdekker og bekjemper mobbing og 

griper inn tidlig ved bekymringsfull atferd. 

• Å sikre kompetanseløft og pedagogisk ledelse i skolen ved å sette av 

økte midler til lederressurser.  

• Å styrke tidlig innsats ved å ha flere ansatte og med riktig kompetanse i 

skole. Øke lærertettheten i klasserommet.  

 

Barnevern 
Vi vil: 

• Satse på forebyggende barnevern (eksempelvis SMART barnevern) og 

øke ressurser til tilstedeværelse på skolene. 

• Sikre ettervern for barn som har vært under omsorg av 

barneverntjenesten fram til fylte 25 år. 

• Styrke tidlig innsats ved å ha flere ansatte og med riktig kompetanse i 

barnevern. 

• At det rekrutteres flere fosterhjemsfamilier og tilsynsførere i hele 

kommunen. 

 

Oppvekst og integrering 
Vi vil: 

• Videreføre beredskapsteam mot mobbing, og styrke støtteordningene 

for organisasjoner og frivillige som jobber med å forebygge mobbing. 

• At arbeidet med tidlig innsats for de som faller utenfor styrkes. Alle 

skolene i Tønsberg skal ha nulltoleranse for mobbing, diskriminering og 

hets på bakgrunn av etnisitet, religiøs tilhørighet eller seksuell 

orientering, slik at ingen skal få varige belastninger som elever ved våre 

skoler. 

• At tiltak som øker integreringen i samfunnet gjennom eksempelvis 

Tønsberg Læringssenter får gode vilkår. 
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Tønsberg Kommune: Der Barn Ler 

 

 

Tønsberg 12. november 2019 

 

 

 

....................................................... 

Anne Rygh Pedersen 

Arbeiderpartiet 

 

 

....................................................... 

Steinar Solum 

Senterpartiet 

 

....................................................... 

Kjell Anders Lier 

Miljøpartiet De Grønne 

 

....................................................... 

Alexander B. Hangaas 

Kristelig Folkeparti 

 


