Kragerø Senterparti program 2019- 2023

Din stemme -Kragerøs framtid.
Kragerø Senterpartiet har som mål at Kragerø kommune skal være en god og trygg kommune å bo i for
alle innbyggere i alle livets faser. Derfor vil vi satse på næringsutvikling, økt bosetning, infrastruktur og
samferdsel.
Senterpartiet er et selvstendig politisk sentrumsalternativ. Derfor bidrar din stemme til utvikling i hele
kommunen.
Økonomi
Senterpartiet mener at det må føres en stram økonomistyring dette på bakgrunn av den høye gjelden
Kragerø kommune har opparbeidet seg.
Kragerø Senterpartiet vil ha fokus på en god økonomistyring og vil sette inntekter opp mot kostnader, vi
vil vurdere en enda strammere handlingsregel, slik at vi betaler ned på gjeld fremfor å holde den på
dagens nivå. Dette er viktig med tanke på fremtidige generasjoner og de investeringer vi vet kommer.
-Kragerø kommune bør eie bygninger de selv har drift i og eventuelt selge der man ikke har egen
virksomhet i bygget.
- De økonomiske rammevilkårene for kommunen må bedres ytterligere og det må være stabilitet og
forutsigbarhet i de statlige overføringene.
- Kommunen må øke sitt samarbeid med frivillige organisasjoner for å få mest mulig ut av hver bevilget
krone.
- Vi vil jobbe for å øke innbyggertallet i kommunen og sette et mål for dette. Målet er rundt 12 000
innbyggere i løpet av 2030.
Næring/Miljø
Kommunen skal ikke selv etablere arbeidsplasser, men være en effektiv og god samarbeidspartner for
private og evt. statlige virksomheter som ønsker å etablere seg.
Kommunen skal ansette etter behov for eksempel innen helse og omsorg. De som er ansatt skal oppleve
kommunen som en ryddig og god arbeidsgiver.
- Næringsområder skal alltid være tilgjengelig.
- Fikkjebakke næringspark skal være et prioritert område for kommunen.
- Vi skal satse på sjønære arealer for næring med dypvannskai i deler av kommunen.
- Kommunen skal være en attraktiv samarbeidspartner, forutsigbar med rask og rasjonell

saksbehandling.
- Vi vil beholde statlige arbeidsplasser i kommunen samt jobbe for flere statlige arbeidsplasser til
Kragerø.
- Landbruket må ha muligheter til å utvikle sikre arbeidsplasser ved at det stimuleres til tilleggsnæringer
som styrker bosettingen på bygdene.
- Produktiv jord skal være forbeholdt landbruket. Dyrkbar mark er næringsareal
- Kragerø kommune må satse langt mer på utvikling av bioenergi basert på trevirke.
- Kommunen bør væra en aktiv part for å legge til rette for samøvelse ved oljevern og skipshendelser
- Selbestanden må reguleres og reduseres ved å øke kvoten på lisensjakt også langs Telemarkskysten.
- Grågås bestanden bør også reduseres med jakt og ta ut egg
- Ved etablering av nye bygg bør det vurderes alternativ oppvarming.
- Miljøhensyn må alltid vurderes i ethvert vedtak. Natur og miljø må sees på som ressurser i seg selv og
ikke ødelegges for kortsiktig økonomisk vinning.
- Videreføre arbeidet med verning av hummer og kysttorsk i spesifikke områder i skjærgården.
- Jobbe for reduksjon av microplast i sjø å på land. Holde årlige aksjoner for strandrydding.
- Jobbe for en bærekraftig skogsdrift med fokus på nyplanting for å kunne få opp skog som tar opp Co2.
- Vi vil ha flere og bedre miljø/avfallsstasjoner i alle deler av kommunen.
Bosetting/ Samferdsel
Økt bosetning er viktig og vi vil se på muligheten for endringer i tildeling av kommunale boligtomter. Vi
vil i perioden bruke kommunes omstillingsprogram som et verktøy i denne prosessen. Det skal alltid være
attraktive boligtomter i alle deler av kommunen.
Vi ønsker å styrke mulighetene for fortsatt bosetting i skjærgården, god offentlig kommunikasjon er et
viktig element. Fergedriften i Skjærgården bør styrkes, ved å bedre rutetilbudet til hyttekonsentrasjonene
og Kragerø sentrum.
- Bevare boplikten

- Ta vare på og åpne kulturlandskapet gjennom aktiv bruk.
- Vi ønsker å legge til rett for spredt bosetning i hele kommunen.
- Private eiendomsretten er viktig derfor skal grunneiers interesser vektlegges. Ved offentlige inngrep må
alle parter involvere på et tidlig stadium.
- Alle skal kunne ferdes trygt og sikkert i trafikken om du bor Sentrumsnært, Helle Sannidal eller
Levangsheia.
- Våre industriområder skal kunne ta imot tungtransport på en sikker måte.
- Infrastruktur som vann, avløp og el-kraft skal dimensjoneres til alle bo- og industriområder i hele
kommunen.
Levevilkår, familie og oppvekst
Trygghet i alle livets faser
Senterpartiet ønsker å fokusere på kvalitet og tilgjengelighet på de tjenester kommunen er pålagt å tilby
sine innbyggere. Viktige tiltak er å fokusere på arenaer for samarbeid mellom innbyggere/brukere,
kommunalt ansatte og politikere. Eksempler på slike representative grupper er velforeninger,
foreldreutvalg, brukerorganisasjoner, næringsforeninger.
• SP ønsker fortsatt full barnehagedekning og vil beholde dagens skolestruktur.
Det er viktig at kommunen har ressurser å sette inn for å hjelpe enkeltpersoner og familier som av ulike
grunner kommer i kriser uavhengig av årsak. Terskel for å be om hjelp fra barnevern/helse, sosial og
skole må være lav.
• Samarbeide mellom rådgivningstjenestene på ungdomsskole og videregående, elever og foresatte bør
styrkes.
SP vil at kommunen tar initiativ overfor det sentraliserte politiet for å få på plass tverretatlig samarbeide
med spesielt identifiserte politiansatte. Rus og psykiatriarbeidet må følges opp, likeledes kontroll med
skjenkebevilgninger for alkohol.
Flyktninger skal integreres, men det er ikke bare flyktninger som er i behov av integrasjon. Det er mange
ensomme i alle aldre. Tilretteleggelse av et mangfoldig foreningsliv og sosiale møtepunkt er et viktig
tiltak og kultursektoren bør gis i oppdrag å bistå med samordning.
Stimulere til samarbeide mellom hjem, skole, politi, helsetjenester og frivillige organisasjoner for å
forebygge rus, mobbing, selvmord og andre psykologiske kriser i oppveksten.

Omsorg og helse
Senterpartiet vil ha et sterkt offentlig eie og styrt helsevesen. Sykehuset på Marienlyst bør utredes som
mulig kommunalt helsesenter med mulighet til flere sykehjemsplasser, men også samle andre
helserelaterte tjenester kommunen har behov for. Det økende antall eldre setter store krav til
eldreomsorgen og kommunen må forberedes på dette.
Viktig å satse på telemedisin og påse god ambulansedekning. Akutt tjeneste og legevakt ved
Marienlyst.
- Jobbe for samlokalisering av fastlegene til et helse hus på Marienlyst.
Jobbe for økt digital kompetanse i kommunal sektor, slik at systemene kan utvikles og tilpasses brukeres
ønsker og behov.
Tilgang på pedagogisk/psykologiske tjenester med et tjenestetilbud innenfor hjemmehjelp og
hjemmesjukepleie søkt tilpasset hver enkelt persons reelle behov.
Kriseteam må tilby bistand ved traumatiske hendelser og det bør være tilgang på bistand ved psykiske
kriser.
Viktig at flest mulig innbyggere med funksjonssvikt, sosial etc. blir aktivisering innen rammen av den
enkeltes kapasitet. Det er også god terapi og være i et arbeid.
- Forebygging er den beste og billigste helsetjeneste.
- Tjenestetilbudet innenfor hjemmehjelp og hjemmesjukepleie må være tilpasset det hver enkelt persons
reelle behov.
- Kommunen må ha gode kontrollrutiner og oppfølging av alkoholloven.
- Kommunen må ha stor fokus på forebygging av eldre i tråd med samhandlingsreformen
Kultur og ungdomsarbeid
Kultur, idrett og aktiviteter er svært viktig for at vi Kragerøfolk skal kunne trives i kommunen vår. Derfor
vil vi jobbe for følgende punkter:
- Frivillige lag og foreninger er svært viktige, disse må støttes økonomisk og hjelpes med tilgang til
eksterne midler.
- Festivalene våre har blitt et viktig element i Kragerøs kulturliv og må støttes aktivt.

- Kragerø kommunes økonomi tillater ikke et kommunalt drevet kulturhus de nærmeste årene. Kragerø
Senterparti vil derfor støtte et desentralisert forenings- og kulturliv knyttet til lokale aktiviteter over hele
kommunen.
- Idrett-, kultur- og aktivitetstilbud for mennesker med nedsatt funksjonsevne må støttes i samråd med
helsesportlaget og Kragerø idrettsråd.
- Vi vil at Kragerø skal gå foran som et godt eksempel og skape sommerjobber for ungdom.
- Vi vil prioritere kulturaktiviteter for barn og unge i alle deler av kommunen vår.
Noen konkrete løfter som Senterpartiet vil binde seg til å stemme i henhold til i perioden
➢ Fortsatt ingen endring av skolestruktur
➢ Ingen bygging av et dyrt kulturhus i sentrum før det er økonomisk forsvarlig og eksisterende
kommunal bygningsmasse er godt vedlikeholdt
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➢ Tiltak for å redusere sel- og grågås bestand
➢ Oppfølging av forebyggende helsearbeidet i henhold til samhandlingsreformen
➢ Åpenhet ved salg og andre viktige vedtak som innbyggerne er engasjert i
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