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Kjære velger, 
 
Bamble kommune har mye spennende på  
gang når det gjelder boligbygging på 
Langesundshalvøya, og utbygging av  
industriområder på Rugtvedt, Frier Vest og  
på Langrønningen. 
 
Dette er noe av det vi trenger for å utvikle flere arbeidsplasser og for å få flere til å 
bosette seg i kommunen vår. 
 
Vi har flere store investeringsprosjekter på gang med bygging av ny felles 
ungdomsskole på Grasmyr og ny brannstasjon ifm overgangen til Grenland Brann og 
Redning. 
 
Vi har sagt ja til å forhandle om byvekstavtale med staten, dette sammen med de andre 
Grenlandskommunene. Det kan gi et løft for kollektivtilbudet og muligheter for 
utbedring av veinettet. Men resultatet av disse forhandlingene må gi et bedre tilbud til 
alle i Bamble før det skal bli aktuelt for oss å takke ja til å bli med. 
 
Trygghet i hverdagen betyr mye for det fleste av oss. Vi har jobbet for å sikre et godt 
ambulansetilbud lokalisert i kommunen, også etter at sykehuset overtar 
ambulansetjenesten. 
Vi vil fortsatt jobbe for å få tilbake tjenester ved lensmannskontoret, slik at vi har lokalt 
operativt politi.  
  
Vårt program vil bidra til å gjøre Bamble til en god kommune for alle Bambles 
innbyggere, med tjenester nær folk! 
  
 
Torstein Dahl, ordførerkandidat   
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Bamble Senterparti ønsker å legge vilkårene til rette for en harmonisk 
samfunnsutvikling. Et levende folkestyre, bygget på et kristens og humanistisk 
verdigrunnlag og vår nasjonale kulturarv, ligger til grunn for folkets trivsel og 
fremgang.  
 
Respekt og ansvar for medmennesker er selvsagt i et tillitsbasert fellesskap 
hvor rettigheter og plikter balanseres. De sosiale, kulturelle og økonomiske 
tiltak fra samfunnets side må sikte på å skape vekstvilkår og trivsel for alle. 
 
 
  

 

 Uavhengig av hvor en bor i kommunen skal det kommunale 
tjenestetilbudet være likeverdig. 

 Et overordnet mål for kommunen må være å jobbe for å utjevne sosiale 
ulikheter.  

 Befolkningen i Bamble har et felles ansvar for å utvikle gode og 
tillitsbaserte relasjoner seg imellom, hvor mobbing og annen negativ 
adferd ikke tolereres.  

 
 

Grunnsyn 

Vi mener 
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Et viktig grunnlag for kommunalt sjølstyre er en sunn økonomi som gir 
anledning til realistiske prioriteringer for utviklingen av vår kommune. Det skal 
være rom for å gjøre store investeringer når nødvendig, men den kommunale 
utviklingen må være helhetlig og langsiktig, slik at store investeringer ikke 
binder kommunen økonomisk over for lang tid.  
 
Et tillitsbasert folkestyre bygger på at avgjørelser skal treffes nærmest mulig 
dem de angår og av de som vet hvor skoen trykker. Vi vil gi ansvar og 
handlefrihet til de ansatte i førstelinjen. Det vil støtte opp om 
medarbeiderdrevet innovasjon og legge forholdene bedre til rette for å levere 
et tjenestetilbud av god kvalitet.  
 
Bamble Senterparti er åpen for at Bamble kommune skal samarbeide med de 
kommuner som det i den enkelte sak og ut fra geografisk tilhørighet er naturlig 
å samarbeide med. Gjennom et slikt samarbeid vil man på en god måte kunne 
utveksle erfaring og kompetanse, samtidig som man får en fornuftig 
utnyttelse av ressursene. Men samarbeid over kommunegrensene må ikke gå 
på bekostning av folkestyret. Avgjørelser som berører befolkningen i Bamble 
skal så langt som mulig tas av politikerne og administrasjonen som kjenner 
befolkningen og nærmiljøet.  
 
Senterpartiet anerkjenner viktigheten av et aktivt samarbeid med frivillige 
organisasjoner for i fellesskap å gjøre Bamble til en attraktiv kommune. 
Frivilligheten og alt den bidrar med er limet i lokalsamfunnene våre. Dette gir 
tilhørighet og trygghet i hverdagen, og er viktig i alle livets stadier.  
 

Kommunalt selvstyre og handlingsrom 
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 Den kommunale økonomien må styres slik at det er rom for store og 
nødvendige investeringer som ikke binder kommunen over for lang 
tid.  

 Bamble kommune skal styres gjennom et tillitsbasert folkestyre hvor 
beslutninger tas nærmest mulig de som berøres av beslutningene.  

 Kommunen bør samarbeide med andre kommuner der det er 
fornuftig, men vi sier nei til en sammenslåing med andre kommuner. 

 Frivilligheten skal være et satsingsområde i Bamble kommune. 

 

Vi mener 
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Senterpartiet har et økologisk helhetssyn der mennesket har et naturlig 
ansvar for å ta vare på naturen og miljøet. Vi anerkjenner at klimaendringene 
er reelle. Vår tids bruk-og-kast mentalitet skaper enorme avfallsmengder og 
blant annet sjøen, som er en av våre viktigste kilder til mat, forsøples med 
store mengder avfall. 
 
I følge Miljødirektoratet tar skog og liknende arealbruk i Norge opp like mye 
klimagasser som halvparten av de totale klimagassutslippene i Norge.  Vi må 
hegne om det norske skog- og landbruket fordi det sikrer bærekraftig utvikling 
gjennom trygg mat, gode dyrehelse, lokal bosetning og et levende 
kulturlandskap. 

Senterpartiet anerkjenner behovet for å styrke den miljøvennlige 
strømproduksjonen i Norge, men nasjonale behov må ikke gå på bekostning 
av lokale natur-, nærings og befolkningsinteresser. 
 

Klima og miljø 
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 Miljø og bærekraftig utvikling må tas hensyn til i kommunal 
planlegging. 

 Skogen skal brukes, ikke konserveres og fredes. 

 Bamble kommune skal støtte opp om arbeidet med å redusere bruken 
av ikke-resirkulerbar plast og sette fokus på unødvendig plastbruk i 
både husholdninger og næring.  

 Konsekvensene for fiskerinæringen og naturinteresser skal veie 
høyere enn mulighetene for å styrke kraftproduksjonen ved planer om 
å etablere vindmølleparker langsmed kysten.  

 Kommunen bør være en pådriver for bruk av massivtre i bygg. 

 

 
 

Vi mener 
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Kommunens viktigste oppgave er å gi innbyggerne trygge og gode 
tjenestetilbud – der de bor. 
Vi ønsker et politi som er tilstede i kommunen, og i alle miljøer. Vi ønsker 
derfor å jobbe for at den såkalte «nærpolitireformen» erstattes med en 
reform som gir politiet mulighet til å være nærfolk. Vi ønsker mer synlig politi 
i kommunen vår. Vi ønsker å ha et politi som har mulighet til i større grad å 
prioritere forebyggende arbeid. Vi ønsker rett og slett et reelt nærpoliti. 
 
Førstelinjetilbudet innenfor helse er viktig for våre innbyggere, vi mener 
derfor det er viktig med en fortsatt lokalisering av ambulansetjenesten på 
Rugtvedt og videreutvikling av denne tjenesten fremover. 
 
Brannvesenet i kommunen vår har moderne utstyr og høyt faglige 
brannmenn. Nå er Grenland Brann og Redning vedtatt og vi ser viktigheten av 
å få realisert en døgnkasenert stasjon på Grasmyr så raskt som mulig, da dette 
vil gi enda bedre beredskap i Bamble. 
 
Mat sikkerhet og selvforsyning er viktig nå og i fremtiden, vi mener det er riktig 
å ha et nasjonalt kornlager og ser at Frier Vest med kai tilgang og kort avstand 
på sjø er en god lokalisering.  

 
 

Samfunnssikkerhet og beredskap 
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 Bamble skal ha tilbake et aktivt lensmannskontor med betjenter som   
har lokalkunnskap og skal drive forebyggende tiltak blant  
barn og unge. 
 Sykehuset Telemark HF må opprettholde plasseringen og videreutvikle  
ambulansetjenesten etter at de overtar ambulansestasjonen på 
Rugtvedt 
 Det er viktig med en rask etablering av døgnkasernert brannstasjon på  

    Grasmyr. 
 Det er viktig med nasjonalt kornlager, og vi ønsker dette lokalisert til  

    Frier Vest.   
 

Vi mener 
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Flyktninger og innvandring 

Bamble Senterparti mener det er viktig at tiltaksapparatet overfor 
innvandrere og flyktninger ivaretar en forsvarlig og god oppfølging, slik at 
integrering i det norske samfunnet kan finne sted på en god måte.  
 
Et meningsfullt liv hvor plikter og rettigheter balanseres er viktig for alle 
grupper av kommunens innbyggere, så også for innvandrere og flyktninger i 
kommunen. Det vil muliggjøre at deres kompetanse og arbeidskraft kan 
nyttiggjøres i stedet for at man får en passiv tilværelse.  
 
For å ivareta dette er det nødvendig å foreta en realistisk avveining av hvor 
mange personer vårt mottaksapparat er i stand til å handtere til enhver tid. 

Vi mener 

 Vi har en moralsk forpliktelse til å hjelpe medmennesker og ta imot 
flyktninger. 

 For å lykkes med integrering er meningsfulle arbeids-/skole- og  
fritidstilbud for innvandrere og flyktninger viktig.  

 Lag og foreninger i kommunen bør stimuleres til å inkludere og 
integrere innvandrere og flyktninger i fritidsaktiviteter. 
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Gode ungdomsmiljø er en trygghet for framtida og en viktig forebyggende 
arena. Vi vil derfor støtte barne- og ungdomsarbeid, og vi vil stimulere frivillige 
organisasjoner til arbeid med ungdomsmiljøene.  

Det er viktig å arbeide for holdninger som skaper et aktivt, sunt og rusfritt 
ungdomsmiljø. Ungdomsklubber i kommunal regi er gode forebyggende og 
inkludere arenaer. 

Vi er positive til aktiviteter som tar utgangspunkt i friluftsaktiviteter i skog og 
mark. Det er viktig at det tilbys varierte aktiviteter, ikke bare 
konkurranserettede. Ved kommunens arealdisponering må det settes av 
tilstrekkelige arealer til lek og utfoldelse ved tilrettelegging av boligområder. 

Vi mener 

 Ungdomsklubbene i kommunen må opprettholdes.  

 Det bør vurderes et sentralt lokalisert ungdomstilbud i tilknytning til 
den nye ungdomsskolen.  

 Kommunen må fortsatt ha SLT*-koordinator som jobber med utsatt 
ungdom (*Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende 
tiltak). 

 Kommunens muligheter og kompetanse for å gi lag og foreninger hjelp 
med søknadsarbeid, eksempelvis i forbindelse med spillemidler,  
MVA-kompensasjon og FriFond-midler, bør styrkes.  

 Fellesrådets handlingsrom innenfor barne- og ungdomsarbeid bør 
styrkes! 

 

Barne- og ungdomsarbeid 
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Barnehage 

Barnehage er en av kjerneoppgavene for kommunen. Vi vil opprettholde full 
barnehagedekning, hvor både offentlige og private barnehager har sin 
naturlige plass.  

Bamble Senterparti vil videreutvikle barnehagenes rolle som en arena å drive 
forebyggende arbeid og bredt folkehelsearbeid. Forskning viser utsatte barn 
ofte kan identifiseres i barnehagen. Det er derfor viktig å vektlegge tidlig 
innsats i barnehagen og styrke barnehageansattes kunnskap om å identifisere 
risikofaktorer og barns utfordringer tidlig. Dette gjør at barnehagene også er 
en god arena for å sette i verk tiltak for utsatte barn. 
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 Kjøkkenhager i barnehagen og å høste av naturens matfat - der barn og 
voksne lærer om mat og matproduksjon vil være positivt for 
bærekraftig utvikling og læring i barnehagen.  

 Kapasiteten på barnehageplasser i kommunen må opprettholdes.  

 Alle barnehager i kommunen skal ha tverrfaglig samarbeid med øvrig 
hjelpeapparat i kommunal sektor. Da med et tydelig fokus på tidlig 
innsats for å avdekke utfordringer og risikofaktorer som hemmer barns 
utvikling.  

 Kunnskap om å avdekke omsorgssvikt og overgrep mot barn skal 
regelmessig være tema i barnehagenes utviklingsarbeid.  

 Barnehagene skal fortsette å ha stort fokus på sunt kosthold og fysisk 
aktivitet hos barn.   

Vi mener 
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I skolen skal barn og ungdom rustes for fremtiden ved å lære å mestre 
dagliglivet. Ved siden av å være læringsarena, er skolen kanskje den viktigste 
offentlige arenaen for folkehelsearbeid. 

Vi ønsker at skolene i Bamble skal legge til rette for økt bruk av praktisk 
undervisning i ulike former, blant annet ved å knytte til seg ressurser i 
lokalmiljøet. Dette kan føre til at flere elever opplever mestring, som kan være 
med på å øke motivasjon.  

Det er viktig at elevene får den nødvendige individuelle oppfølging. Det må 
sikres ressurser til oppfølging av elever med spesielle behov.  

Det er viktig at alle elever på ulike nivå får utfordringer de mestrer slik at de 
kan utvikle sitt læringspotensial.  

Rådgivingstjenenesten for videre utdannelse er svært viktig når det gjelder 
den enkeltes valg i forhold til evner, interesser og framtidige muligheter 
innenfor arbeidslivet. 

Forskning på årsaker til frafall fra videregående skole skal brukes aktivt i 
utviklingsarbeidet for tidlig å identifisere de som kan stå i fare for å ikke 
fullføre videregående skole. 

 

 

Skole 
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Barnehage er en av kjerneoppgavene for kommunen. Vi vil opprettholde full barnehagedekning, 
hvor både offentlige og private barnehager har sin naturlige plass. Bamble Senterparti vil 
videreutvikle barnehagenes rolle som en arena å drive forebyggende arbeid og bredt 
folkehelsearbeid. Forskning viser utsatte barn ofte kan identifiseres i barnehagen. Det er derfor 
viktig å vektlegge tidlig innsats i barnehagen og styrke barnehageansattes kunnskap om å 
identifisere risikofaktorer og barns utfordringer tidlig. Dette gjør at barnehagene også er en god 
arena for å sette i verk tiltak for utsatte barn.

 
Vi mener at: 

 Kapasiteten på barnehageplasser i kommunen må opprettholdes.  

 Alle barnehager i kommunen skal ha tverrfaglig samarbeid med øvrig hjelpeapparat i 
kommunal sektor. Da med et tydelig fokus på tidlig innsats for å avdekke utfordringer og 
risikofaktorer som hemmer barns utvikling.  

  Kunnskap om å avdekke omsorgssvikt og overgrep mot barn skal regelmessig være tema i 
barnehagenes utviklingsarbeid.  

 Barnehagene skal fortsette å ha stort fokus på sunt kosthold og fysisk aktivitet hos barn.   

 Kjøkkenhager i barnehagen og å høste av naturens matfat - der barn og voksne lærer om mat 
og matproduksjon vil være positivt for bærekraftig utvikling og læring i barnehagen.  

 

 
Gode ungdomsmiljø er en trygghet for framtida og en viktig forebyggende arena. Vi vil derfor støtte 
barne- og ungdomsarbeid, og vi vil stimulere frivillige organisasjoner til arbeid med 
ungdomsmiljøene.  
Det er viktig å arbeide for holdninger som skaper et aktivt, sunt og rusfritt ungdomsmiljø. 
Ungdomsklubber i kommunal regi er gode forebyggende og inkludere arenaer. 
Vi er positive til aktiviteter som tar utgangspunkt i friluftsaktiviteter i skog og mark. Det er viktig at 
det tilbys varierte aktiviteter, ikke bare konkurranserettede. Ved kommunens arealdisponering må 
det settes av tilstrekkelige arealer til lek og utfoldelse ved tilrettelegging av boligområder 
 
Vi mener at: 

 Ungdomsklubbene i kommunen må opprettholdes.  

 Det bør vurderes et sentralt lokalisert ungdomstilbud i tilknytning til den nye ungdomsskolen.  

 Kommunen må fortsatt ha SLT*-koordinator som jobber med utsatt ungdom. *Samordning av 
lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak. 

 Kommunens muligheter og kompetanse for å gi lag og foreninger hjelp med søknadsarbeid, 
eksempelvis i forbindelse med spillemidler, MVA-kompensasjon og FriFond-midler, styrkes.  

 Fellesrådets handlingsrom innenfor barne- og ungdomsarbeid bør styrkes! 

 

 Antallet barneskoler i Bamble skal opprettholdes. 

 Innføring av leksefri skole skal være opp til skoleledelsen på den enkelte 
skole 

 Skolemåltid er en investering i god læring og helse som kommunen bør 
prioritere. 

 Praktisk undervisning i skole bør satses på. 

 Arbeidet med Handlingsplan mot mobbing må fortsette.  

 Helsesykepleiertjenesten på skolene må styrkes. 

 En satsning på miljøterapeuter i skolen vil være et tiltak som styrker 
innsatsen for å ivareta barn og ungdoms psykiske helse.  

 

 

Vi mener 
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Bamble Senterparti mener at et samfunn ikke er bedre enn hvordan det 
behandler sine svakeste. Trygghet i alderdommen og ved sykdom er en viktig 
forutsetning for god livskvalitet, og ansatte i helse og omsorg har en 
nøkkelrolle for å sikre dette. Vi ønsker å anerkjenne den jobben som gjøres, 
ved å tilby ansatte full stilling og muligheter for kompetanseutvikling  

Mennesker med ulike helsemessige utfordringer må få et bo- og 
omsorgstilbud som ivaretar et rimelig krav til den enkeltes trivsel og integritet. 
Økt levealder og eldrebølgen setter det kommunale botilbudet til eldre under 
press, og vi må sikre at kommunen har et tilstrekkelig antall sykehjemsplasser. 

Vår psykiske helse er avgjørende for hvordan vi mestrer livene våre. Vi ønsker 
å sette fokus på psykisk helse og de tjenester kommunen tilbyr innen psykisk 
helsevern, herunder også veteraner som har tjenestegjort på vegne av Norge. 

 

Helse og omsorg 



 
 

 
 17 

 

 Ansatte i helse og omsorg skal få tilbud om fulle stillinger så langt det 
er mulig.  

 Bamble kommune bør styrke det tverrfaglige arbeidet for bedre å 
utnytte kompetansen blant helsepersonell. 

 Kommunen må ila 2020 ha utarbeidet en plan for å sikre et tilstrekkelig 
antall sykehjemsplasser det neste tiåret. 

 Dagens sykehjem i Vest-Bamble bør oppgraderes og videreutvikles. 

 Det må etableres tilstrekkelig heldøgns plasser og sykehjemsplasser i 
kommunen. 

 Livskvaliteten til eldre økes ved en satsning på rehabilitering og 
dagtilbud. 

 Alle voksne i Bamble kommune skal ha et meningsfullt aktivitetstilbud 
på dagtid.  

 Veteranplanen må innarbeides i Bamble kommunes tjenestetilbud. 

 

Vi mener 
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Kulturen skaper møteplasser for aktivitet, samhandling og opplevelser. Den 
utvider grensene og er et viktig bindeledd for fellesskapsfølelse i et samfunn. 
Bamble Senterparti vil at kommunen skal fortsette å støtte opp om lag og 
foreninger, for å kunne legge til rette for disse aktivitetene over hele 
kommunen. Vi ønsker å støtte og engasjere lokale kunstnere ved kommunale 
arrangementer og utsmykkingsoppdrag.  

Vi ønsker et sterke fokus og økt kunnskap om historiske plasser i kommunen 
og vil arbeide for å gjøre disse mer tilgjengelig for allmenheten. 

Vi mener også det er viktig å stimulere til økt bruk av naturen som 
rekreasjonskilde. Vi har en flott natur i Bamble med ei flott kyststripe og 
innlandsvassdrag som mange flere vil kunne ha glede av. Idrettsanleggene i 
Bamble gir en meningsfull fritid for mange barn, ungdom og voksne. Som 
tjenesteyter ønsker vi at kommunen skal være proaktive og fleksible i 
samhandling med frivillige i idretten og annet organisasjonsliv i kommunen. 

I enhver frivillig organisasjon er det viktig med et grunnlag for kontinuerlig 
drift, men vi ser det for mange frivillige organisasjoner og initiativ er en 
utfordring å ha stabil underliggende drift over lengre perioder, i et landskap 
hvor de fleste støtteordninger er prosjektbaserte. Samtidig er det viktig at 
kommunal driftsstøtte støtter opp om aktivitet og ikke blir en inntekt som 
passivt settes på bok.  

 

Kultur og frivillighet 
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 Kommunal driftsstøtte skal bidra til langsiktig drift av frivillige lag og 
foreninger.  

 Kulturskolen har en viktig rolle i å tilby barn og unge et faglig sterkt 
kulturtilbud, og et økt samarbeid med frivillige kulturarenaer i 
kommunen bør være et utviklingsmål.  

 Den nye ungdomsskolen skal være tilgjengelig som kulturarena utenfor 
skoletiden og være prioritert barn og unge.  

 De kommunale «Bli med»-midlene er et viktig tiltak for å gi barn, 
ungdommer og unge voksne like muligheter til å være med på 
fritidsaktiviteter.   

 Arbeidet med å bevare, synliggjøre og formidle kulturhistorien og 
kunnskap om kulturlandskapet i kommunen bør styrkes.  

 «Kongens Dam» må bevares og området kan utvikles til en kulturell 
møteplass.  

 

Vi mener 



 
 

 
 20 

 

Boligbygging 

Bamble Senterparti ser det som nødvendig at man i en kommune som 
Bamble legger til rette for muligheter for spredt bebyggelse og mindre 
boligfelt. 

Det er en viktig forutsetning for å opprettholde bosettingen ute i de mindre 
lokalsamfunn og bygder. Også for å styrke elevgrunnlaget ved våre mer 
distriktsvis skoler er det viktig med mulighet for yngre familier til å etablere 
seg. 

Boligpolitikken må legge til rette for et differensiert boligmønster som gir 
muligheter for å skaffe seg den type bolig som ønskes. 

Ved etablering av nye boligområder må det tas hensyn til tilgang på grønne 
lunger, områder med verna eller verneverdig bebyggelse, og tilhørende 
bokvalitet. Dette er særlig viktig i allerede tett befolka områder. Ved tiltak i 
eldre boligstrøk må det tas hensyn til den stedlige byggeskikk. 
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 Bamble trenger ulike typer boliger som er tilpassa den enkelte og 
familiens livssituasjon. Tilpassa bo-enheter og mindre leiligheter vil 
gjøre det lettere for eldre å overlate eneboliger til nye barnefamilier. 

 Grøntområder i boligfelt må vernes, samtidig er det viktig at det skapes 
rom for lekeplasser og gangveier. 

 Det bør være en restriktiv holdning til fortetting i eldre boligområder.  

 Ved bygging i etablerte bo-områder er det viktig å ta vare på den 
historiske byggeskikken. 

 Tomteutvikling er ikke en kommunal oppgave, men bør overlates til 
profesjonelle aktører. Samtidig har kommunen en oppgave med å 
tilrettelegge for, og sette krav til, variert boligbygging.  

 Områder som Livtangen-kaia på Herre og Croftholmen bør utvikles med 
boligtilbud tilpasset eldre og barnefamilier.  

 Byvekstavtalen og andre regionale planer skal ikke begrense 
mulighetene for boligbygging i kommunen.  

 

Vi mener 
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Samferdsel 

For Bamble SP er det viktig at man har fokus på trafikksikkerhet i 
samferdselsspørsmålene, og det må alltids tas hensyn til dyrket mark, natur 
og miljø. 

Det er i all hovedsak andre myndigheter enn kommunen som har ansvar for 
utbygging og vedlikehold av infrastrukturen innen samferdsel og drift av 
kollektivløsninger. Kommunen har imidlertid en viktig rolle som pådriver og 
meningsbærer overfor stat og fylkeskommune i disse spørsmålene. 

Bamble Senterparti er reservert mot å inngå en forpliktende Byvekstavtale 
sammen med de øvrige Grenlandskommunene og Staten, dersom denne 
begrenser det kommunale selvstyret.  Erfaringer fra Bypakke Grenland og 
Areal- og Transportplan Grenland er at det ble krevd forpliktelser som 
begrenset kommunens handlingsrom. Eksempelvis skal hovedvekten av all 
utbygging knyttes opp mot Metrolinjene på Langesundhalvøya og det er 
begrenset hvor mye ledig areal det etter hvert er igjen i kommunen i 
tilstrekkelig nærhet til kollektivaksene. Det er derfor viktig at regionale 
planer fremmer vei- og kollektivtilbudet i kommunen uten å legge føringer 
som begrenser utvikling av bolig- og næringsområder.  

Vi mener det er nødvendig og samfunnsøkonomisk fornuftig å gjøre de 
nødvendige utbedringer av sideveier i forbindelse med byggingen av 
hovedveien E18. Det ligger konkrete planer for hvilke sideveistiltak som bør 
gjennomføres, og vi ser ingen grunn til å vente med dette arbeidet. Det er 
også viktig at fylkeskommunale tilkoblingsveier til E18 utbedres, slik at de 
kan håndtere dagens trafikkmønster.  
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På veiene i Bamble er det mye godstransport med tunge kjøretøy. Ved 
trafikkmålepunktet ved Bamble kirke passerte det i 2018 drøyt 1.1 millioner 
kjøretøy over 12.5 meter (Statens Vegvesen). Vi ønsker at mer av den 
nasjonale og regionale varetransporten skal gå via sjø eller jernbane. Det er 
derfor viktig at havnene i Grenland og Vestfold styrkes og i enda større grad 
samarbeider. Vi ønsker også å tilrettelegge for at Grenlandsbanen blir bygd, 
med muligheter for å sende og motta gods via banen. 

 
Vi vil jobbe for 

 Utbygging av FV353 på strekningen Surtebogen - Rugtvedt. 

 Utbedring av Valleveien på strekningen Feset - Valle. 

 Etablering av gang- og sykkelsti i Brevikstrand. 

 Som eierkommune medvirke til at det blir en mye sterkere samhandling 
mellom Grenland Havn og Larvik Havn. 

 Medvirke til at Grenlandsbanen blir bygd, med muligheter for 
godstransport, men med en arealutnyttelse som i størst mulig grad 
demper de lokale negative konsekvensene. 
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Bamble skal fortsatt være en viktig industrikommune. Vi må fortsette å 
jobbe aktivt for at potensialet i Frier Vest blir realisert. Det vil kreve en 
offensiv satsing på næringsliv, men er den viktigste nøkkelen til å realisere 
kommunal velferd også i framtiden, gjennom etablering av arbeidsplasser og 
økt tilflytting. 

Det er også viktig å tilrettelegge for utvikling av andre nye bedrifter og vekst 
for eksisterende bedrifter. Bamble Senterparti er opptatt av at kommunen 
som tjenesteyter skal være pådriver og fremoverlent i samhandling med 
næringslivet i og utenfor kommunen.  

For å legge til rette for et næringsliv med faglig bredde og etterspørsel av 
forskjellig kompetanse, er det viktig at det sikres næringsarealer med 
forskjellige kvaliteter slik at man har tilbud til små, mellomstore og store 
bedrifter.  

Et aktivt landbruk, skogbruk og fiske en viktig del av kommunens næringsliv. 
Mye av rammebetingelsene til primærnæringene blir styrt av andre 
myndigheter enn kommunen. Det er viktig at man støtter opp om 
rammebetingelser for disse næringene slik at de kan videreutvikle seg.  
Imidlertid ønsker vi også å bidra til å støtte opp om disse viktige næringene 
gjennom å jobbe for en aktiv bruk av de virkemidler som ligger innen 
kommunens virkemiddelapparat. For primærnæringene, landbruk og fiske, 
bør det også kunne legges til rette for større grad av videreforedling av 
råvarene. 

Eierskap til jord- og skogbrukseiendommer i Bamble må være basert på 
personlig og lokalt eierskap. Lovverket må brukes aktivt ved innvilgelse av 
konsesjon i forbindelse med erverv av jord- og skogsbruskeiendommer.  

Næringsliv 
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For alle næringer vil Bamble Senterparti ivareta en pådriverrolle overfor 
statlige myndigheter for å påvirke rammebetingelser som gir stabile 
arbeidsplasser, og muligheter for videre omstilling, utvikling og vekst. 

Dette er viktig for oss 
 Senterpartiet vil fortsatt være en pådriver for å utvikle Frier Vest, og 
bygge videre på den industrikompetansen vi har i regionen. For annen 
næringsvirksomhet er kryssområder ifm E-18. som Rugtvedt og 
Langrønningen, viktige områder for næringsutvikling.  

 Vi vil Jobbe for å etablere en kunnskapsbasert klynge for treindustri på 
Frier Vest, i samarbeid med øvrig prosessindustri i Grenland. 

 Bamble kommune må være aktiv for å bidra til å skape arbeidsplasser. 

 Byvekstavtale og andre regionale planer skal ikke begrense 
mulighetene for etablering av næring og arbeidsplasser i kommunen.  

 Å støtte opp om primærnæringer ved å fortsatt sørge for at Bamble 
kommune prioriterer stillinger innen denne næringen. 

 Jobbe for økt produksjon av grønnsaker, frukt og bær, samt jobbe for å 
utvikle de produksjonene vi har i dag. 

 Hjelpe de som vil investere i fiskerinæringen, med de virkemidler 
kommunen har, og tilrettelegge for at næringen ikke blir skadelidende 
ved utbyggingsprosjekter langs og ved sjøen. 

 Bedre havneforholdene i Langesund for yrkesfiskerne, dagens 
havneforhold er en begrensning for videre utvikling. 

 Bamble Senterparti vil ikke gi konsesjon til aksjeselskap for erverv av 
landbrukseiendommer. 

 Økt uttak av predatorer på fisk, som sel og skarv.  
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Kun 3.7 % av Norge er regna som jordbruksareal (SSB, 2018). Endringer i 
klima vil på sikt gjøre verdens matproduksjon vanskeligere grunnet mer 
ekstremvær, som medfører tørke eller flom. Dette fordrer at vi ivaretar og 
ikke bygger ned verdifull matjord i Norge. Bamble Senterparti er helt klar på 
at vi ønsker et sterkt jordvern, og vi ønsker en tett dialog med landbrukets 
organisasjoner i saker som utfordrer vern av skog- og landbruksarealer.  

Kulturlandskap er definert som landskap som er formet av menneskers liv  
og virke gjennom kortere eller lengre tidsperioder og som på forskjellig vis 
bærer spor etter seg av menneskelig aktivitet. Vi mener kulturlandskapet 
best opprettholdes ved aktive bygdesamfunn hvor folk kan bo og trives. I 
tillegg til ordinært landbruk bør det legges til rette for aktuelle 
tilleggsnæringer for å sikre arbeidsplasser knyttet opp mot 
primærnæringene. Aktiv beiting i utmark av storfe og småfe er med på å 
holde kulturlandskap åpne og holde områder åpne fra å gro igjen. 

Skogens ressurser vil være svært viktig i overgangen til lavutslippssamfunnet. 
En stor oppgave for kommunen vil være å legge til rette for 
næringsvirksomhet. Flere oppgaver som berører landbruket har allerede blitt 
overført til kommunen, og flere oppgaver skal overføres i årene som 
kommer. For eksempel har kommunen allerede fått overført til seg 
forvaltningen av verneområder og regelverket for motorferdsel i utmark. 
Forvaltningen av disse områdene kan ha direkte innflytelse på hvordan 
næringslivet i kommunen utvikler seg. 

Det kan pågå mange prosesser på kommunalt nivå som berører skogeiere. Et 
eksempel er kartlegging av friluftsområder lokalt. Vi vil involvere skogeiere 
og grunneiere i slike prosesser. Det sikrer en bedre behandling av sakene, og 
kan forebygge konflikter mellom forskjellige interesser. 

 

Jord, skog og kulturlandskap 
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 Bamble Senterparti vil være garantisten for et sterkt jordvern i Bamble 
kommune, slik at dyrka mark ikke blir bygd ned.  

 Eierskap til jord- og skogbrukseiendommer i Bamble skal være personlig 
og lokalt basert. 

 Et aktivt landbruk er viktig for å opprettholde velpleide kulturlandskap.  

 Land- og skogbruksnæringen har en viktig rolle i miljøarbeidet for å 
sikre en bærekraftig utvikling. Næringene bør stimuleres til langsiktige 
tiltak, eksempelvis skogplanting og aktiv bruk av utmarksområder. 

 Jobbe for dypvannskai for tømmer på Frier vest 

 Tilrettelegge for industriutvikling basert på biomasse i kommunen vår 

 

Dette er viktig for oss 
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Nominasjonsliste 

NR NAVN FØDT VELKRETS 
1. Torstein Dahl 1971 Rønholt 
2. Astrid Helena Halvorsen 1971 Dørdal 
3. Karsten Fiane 1985 Herre 
4. Lena Lilledrange Halvorsen 1987 Rørholt 
5. Charlotte Dahl 1994 Valle 
6. Høgne Skøld 1971 Langesund 
7. Irene Wold 1963 Langesund 
8. Klaus Rønholt 1950 Rønholt 
9. Jannicke Holmgren Stokke 1986 Rønholt 

10. Jarle Westgård 1968 Dørdal 
11. Anne Hege Klevsgård 1970 Rønholt 
12. Per Øyvind Stokke 1953 Rønolt 
13. Liv-Wenche Nordborg Fiane 1987 Herre 
14. Erik Dahl 1958 Rønholt 
15. Sondre Westgård 1998 Dørdal 
16. Håvard Dahl 2000 Rønholt 
17. Toril Jøntvedt 1954 Brevikstrand 
18. Anne Johanne Dahl 1960 Rønholt 
19. Ingvald Dahl 1954 Brevikstrand 
20. Thea Høibjerg Glittum 1997 Stathelle 
21. Kari Helena Halvorsen 1948 Dørdal 
22. Lars Andreas Gjerstad 1944 Findal 
23. Lars Kristian Rugtvedt 1944 Rugtvedt 
24. Anne Therese Hjelvik 1975 Stathelle 
25. Ørnulv Thunes 1934 Langesund 
26. John Thorbjørn Wingereid 1979 Thorsdal 
27. Kristian Dahl Finmark 1990 Rønholt 
28. Lise Lotte Eliassen 1989 Rugtvedt 
29. Marina Stokke 1972 Stathelle 
30. Anne Mette Eskilt 1973 Froste 
31. Svein Inge Nyhus 1961 Langesund 
32. Thorvald Andreas Kjær 1945 Rønholt 

 


