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Nær folk i Nome!
Senterpartiet mener at respekten for menneskeverdet og enkeltmenneskets ukrenkelighet, må
være grunnleggende for alt politisk arbeid. For Senterpartiet er kort avstand til de som fatter
beslutningene, åpenhet om de beslutningene som tas og nærhet til de tjenester som skal tilbys
innbyggerne, grunnleggende for at samfunnet skal fungere på en god måte.
Nome Senterparti mener at det er kort avstand fra innbygger til politiker i Nome. Det er en verdi
som det er viktig å ta vare på.
Nome kommune gir tjenester med gjennomgående høy kvalitet. Nome Senterparti vil utvikle de
kommunale tjenestene i Nome, i takt med de behov som er tilstede i kommunen. Nome kommune
har gjennom mange år investert tungt i kommunale bygg og anlegg. Det har vært med på å skape et
godt grunnlag for gode kommunale tjenester, og det gjør Nome kommune godt rustet til å møte
framtida. Nome Senterparti sier JA til Nome som fortsatt egen kommune.
Det er kort avstand fra Nome til resten av midt Telemark og til Grenlandsområdet. En fortsatt bedre
vegstandard vil gjøre denne avstanden enda kortere. Nome Senterparti mener det er et fortrinn
som må markedsføres og utnyttes sterkere enn hva som er tilfellet i dag.

Klimaendringer – behov for lokal handling!
Menneskeskapte klimaendringer skaper allerede store utfordringer på ulike samfunnsområder.
Utfordringene vil høyst sannsynlig bli større i tida som kommer. Klimaendringene er summen av de
handlinger som gjøres lokalt, og derfor vil det og være handlinger vi gjør lokalt som vil bidra til å
bremse klimaendringene. Nome Sp mener at alle må ta et ansvar for å bidra til reduserte utslipp av
gasser som påvirker klimaet. Nome Sp mener og at samfunnet, offentlig og privat, gjennom sin
planlegging må ta høyde for konsekvensene av et endret klima.
Nome Senterparti vil:
➢ At det utarbeides en egen klimaplan for Nome kommune.
➢ At Nome kommune skal ha et høyt fokus på klimagunstige løsninger ved drift av
kommunen.
➢ At Nome kommune i større grad benytter tre ved nybygg.
➢ At Nome kommune etablerer flere ladepunkt for elbil i Lunde og Ulefoss.
➢ At Nome kommune bidrar med informasjon til innbyggerne om hvordan privat forbruk kan
gjøres mest mulig klimavennlig.
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Nome kommune - en attraktiv arbeidsplass!
Nome kommune er en stor organisasjon med mangfoldige oppgaver. Nome kommune løser sine
oppgaver på en god måte fordi de ansatte er dyktige på hver sine fagområder. Kommunestyrets
medlemmer er arbeidsgiver for over 700 ansatte. Nome Senterparti mener det er viktig at
kommunestyrets medlemmer er bevisst sin rolle som arbeidsgiver. I Nome kommune har det vært
lang tradisjon for å komme fram til løsninger i forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, som
begge parter mener er gode. Dette er en styrke for Nome kommune, som må tas vare på og
utvikles. Det er en betydelig overvekt av kvinnelige ansatte i Nome kommune (ca. 80 prosent), og
Nome Senterparti mener det må være et mål å få en jevnere balanse mellom kvinnelige og
mannlige arbeidstakere enn hva som er tilfelle i dag.
Rekruttering av arbeidstakere med relevante kunnskaper er viktig for at Nome kommune skal løse
sine oppgaver best mulig. En godt fungerende lærlingeordning er sentral for å rekruttere fremtidige
dyktige ansatte i Nome kommune. Nome Senterparti vil prioritere et fortsatt høyt inntak av
lærlinger i Nome kommune.
Nome Senterparti vil:
➢ Jobbe for å redusere uønsket deltid gjennom flere heltidsstillinger.
➢ At Nome kommune skal fortsette sitt gode arbeid med lærlingeordningen, og være i front i
Telemark på inntak av lærlinger.
➢ Gjennomføre tiltak som gjør at arbeidstakerne velger å fortsette i jobb fremfor å ta ut AFP.
➢ At eventuell overtallighet skal løses ved naturlig avgang.
➢ At Nome kommune skal være en organisasjon preget av åpenhet, og et tillitsfullt forhold
mellom arbeidstaker og ledelse.
➢ Ikke gjennomføre ytterligere privatisering av kommunale tjenester.
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God kommunikasjon – for utvikling av kommunen!
Som de fleste andre lokalsamfunn har arbeidsliv og næringsliv i Nome stort behov for gode
kommunikasjonslinjer. Nome Senterparti mener at jobb nr. 1 innenfor kommunikasjon må være å
sørge for en så rask ferdigstillelse som mulig av parsellen Kastet – Stoadalen på fylkesvei 359. Like
mye som dette er et godt trafikksikkerhets- og miljøtiltak for Lanna, er det et svært godt tiltak for
bedre kommunikasjon til Lunde. En godt fungerende digital infrastruktur er svært viktig, både for
næringsliv og for å få folk til å bo i Nome. Nome Sp vil prioritere videre utbygging av et
fremtidsrettet mobil- og fibernett i Nome. Sørlandsbanen bidrar til rask og klimavennlig
kommunikasjon til og fra Nome. Nome Senterparti mener det må settes klare krav til ny operatør på
Sørlandsbanen når det gjelder både antall avganger i døgnet og stopp i Lunde. Alle tog skal stoppe
på Lunde stasjon!
Nome Senterparti vil:
➢ Presse på for en så rask ferdigstillelse som mulig av parsellen Kastet – Stoadalen på fylkesvei
359.
➢ Arbeide for 100 prosent tilgang til fiber og god mobildekning i hele Nome.
➢ Opprettholde nåværende kommunale veger.
➢ Øke andelen av kommunale veger med asfaltdekke.
➢ Arbeide for å utbedre Fylkesvei 359 fra Ulefoss via Lunde til Bø.
➢ Arbeide for en oppgradering av Riksveg 36 over Fen.
➢ Arbeide for at alle tog på Sørlandsbanen stopper på Lunde stasjon.
➢ Arbeide for sammenhengende sykkelsti langs riksveg 36 og fylkesveg 359.
➢ Arbeide for en utbedring av jernbaneundergangen på Fylkesveg 109, Lunde sentrum.
➢ Arbeide for et bedre busstilbud.
➢ Sørge for tiltak som gjør skoleveien trygg for alle barn.
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Telemarkskanalen – unikt utgangspunkt for reiselivssatsing!
Nome er Norges kanalkommune! Telemarkskanalen er «lokomotivet» i turisme, og mange av
kulturaktivitetene, i kommunen. Kanalen har en spesiell kulturverdi som turistattraksjon og gjør
Nome kjent utenfor kommunens grenser. Nome Senterparti mener Telemarkskanalen er et unikt
utgangspunkt for annen turisme- og reiselivsaktivitet i Nome. Nome Senterparti mener og det bør
etableres et tettere samarbeid mellom Nome kommune og Telemarkskanalen regionalpark for
utvikling av attraksjoner og reiseliv langs Telemarkskanalen.
Nome Senterparti vil:
➢ At Telemarkskanalen skal være utgangspunkt for turisme – og reiselivsaktivitet i Nome.
➢ Med utgangspunkt i kanalen etablere flere sykkelruter i Nome tilpasset ulike målgrupper.
➢ Støtte kulturarrangement som markedsfører kommunen og kanalen.
➢ Arbeide for å øke overnattingstilbudet for besøkende til kommunen og kanalen.
➢ Arbeide for at kommunen tar ansvar for samordning av kulturaktiviteter knytta til
kanalen, særlig samordning av privat og kommunal aktivitet.
➢ Arbeide for å opprettholde og øke den statlige støtta til drift av Telemarkskanalen, og
fortsatt lokalisering av Telemarkskanalens og Regionalparkens administrasjon i Nome.
➢ Utvikle tilbudet for kano- og kajakkpadlere.
➢ Arbeide for fortsatt utvikling av Lunde slusepark og Ulefoss bryggepark.
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Et aktivt liv i Nome!
Hver dag gjør frivillige ildsjeler en fantastisk innsats for at Nome skal bli et bedre sted å bo. Nome
Senterparti ønsker at kommunen skal sette enda større pris på alle disse hverdagsheltene. Spesielt
barn og unge nyter godt av mange og varierte kultur- og fritidstilbud. Dette er godt forbyggende
arbeid som Nome Senterparti vil stimulere ytterligere. Det kan gjøres gjennom økt støtten til
frivillige lag og organisasjoner, slik at mer av frivillighetsressursene kan brukes til meningsfylte
aktiviteter, og ikke bare tidkrevende dugnadsarbeid for å finansiere aktivitetene.
Nome Senterparti vil:
➢ Gjennom ombygging og opprusting, utvikle biblioteket i Lunde som treffpunkt.
➢ Støtte opp om arrangementer i Nome.
➢ Øke driftsstøtten til frivillige lag og organisasjoner over kommunens budsjett.
➢ Sørge for fortsatt rimelig leie av kommunale bygg for frivillige, lag og organisasjoner.
➢ Satse på frivillige, lag og organisasjoner som jobber med barn og unge, slik at disse kan ha et
variert og rikt tilbud innenfor musikk, idrett og andre aktiviteter.
➢ Være en pådriver for et godt samarbeid mellom idrettslagene og kommunen for økt fysisk
aktivitet i skolene.
➢ Jobbe for å skape gode møteplasser for ungdommen i kommunen.
➢ Jobbe for å være en pådriver for frivillige grupper/foreninger som har gode ideer og
prosjekter til utvikling av kommunen.
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Attraktive Nome!
Framtidens Nome trenger både arbeidsplasser og innbyggere. Når noen kommer for å etablere seg, enten
i form av næringsetablering eller bosetting, skal de møtes med åpenhet og på en profesjonell måte. Det er
også viktig å ta vare på de arbeidsplassene og innbyggerne vi allerede har. Klarer vi begge deler blir Nome
et bedre sted å bo og et bedre sted å drive næring.
Nome Senterparti vil:
➢ Være JA – kommune for innbyggere og næringsliv.
➢ At Nome kommune i størst mulig grad kjøper tjenester og varer av lokalt næringsliv.
➢ Ha økt fokus på næringsutvikling, blant annet styrke samarbeidet mellom Midt-Telemark
Næringsutvikling (MTNU) AS og Nome Investeringsselskap AS for å utnytte ressursene til
næringsutvikling best mulig.
➢ Samarbeide med MTNU om videreutvikling av næringshagene på Ulefoss og i Lunde slik at en
sikrer attraktive fagmiljø.
➢ Ha et strengt jordvern i Nome kommune, slik at dyrka mark ikke blir bygd ned.
➢ Være en aktiv pådriver og medspiller for å styrke og utvikle Nome videregående skole.
➢ Legge til rette for et bærekraftig og miljøvennlig landbruk.
➢ Jobbe for økt produksjon av frukt og bær, samt å utvikle de produksjonene vi har i dag.
➢ At Midt-Telemark Landbrukskontor skal ha større fokus på å utnytte gårdens samlede ressurser, og
utvikle nye næringer med gården som utgangspunkt.
➢ Støtte opp om etablering og utvikling av nye næringsområder, som for eksempel langs
Rv. 36 i Helgen og på Kastet på Ulefoss.
➢ Gi mulighet for attraktive tomter for de som vil bygge i Nome, samt legge bedre til rette for de
arealer som allerede er regulert slik at de blir byggeklare.
➢ Utvikle Fensfeltet. Det er viktig at utnytting av området skjer på en mest mulig skånsom måte og
sikrer lokale interesser.
➢ Legge til rette for økt handel ved blant annet å lage ny skiltplan i samarbeid med handelsstanden.
➢ Fortsatt gi kommunalt bidrag til forskjønning av sentrumsområdene i Nome gjennom Vakre Lunde
og Vakre Ulefoss.
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Godt å bli eldre i Nome!
Nome kommune tilbyr i dag gode helse- og omsorgstjenester. Disse tjenestene settes stadig på nye
prøver. Samhandlingsreformen og endringer i forskrifter/veiledere gjør at Nome kommune må gi andre
typer tjenester i dag enn tidligere. Pasienter blir nå ofte raskt skrevet ut fra sykehus, og det medfører at
behandling som tidligere ble gjort i sykehus, nå gjøres på Nome sjukeheim eller i hjemmet.
Nome Senterparti vil være med å utvikle tjenestetilbudet i tråd med de behov innbyggere i Nome
kommune har og vil få fremover. Prognoser viser at det vil bli en økning i personer over 67 år med behov
for tjenester de kommende år. Det blir derfor viktig å utvide Nome sjukeheim og bygge omsorgsboliger i
takt med nye behov.
Nome Kommune opplever også økning i antall personer med demenslidelser, psykiatri og rus. Flere skal
behandles i kommunen og raskt psykisk helsehjelp er viktig. Viktig blir det også å støtte brukere slik at de
kan bo hjemme lengst mulig, opprettholde funksjonsnivå og få økt livskvalitet.
Helse- og omsorgssektoren vil på sikt stå overfor helt nye muligheter når det gjelder å yte tjenester til
pasienter ved bruk av digitale tjenester. Et nytt begrep her er velferdsteknologi som for eksempel
komfyrvakt, fallsensorer, GPS-sporingssystem, trygghetsalarmer og apper som minner brukere om
medisiner/spisetid. Velferdsteknologi vil ikke erstatte omsorgspersoner, men kan forenkle hverdagen for
personer som ønsker å være aktive selv om de har et omsorgsbehov. Ny teknologi vil gi nye muligheter og
det er viktig at Nome Kommune har god nettilgang/fiber for å kunne ta i bruk de nye mulighetene som vil
komme uavhengig av hvor i kommunen du bor.
Nome Senterparti vil:
➢ Styrke brukermedvirkningen i helse- og omsorgstjenestene.
➢ Øke ressursen til hjemmesykepleien og psykisk helse for å møte de endringer i behandling og
oppfølging knyttet til psykisk helse og ruslidelser.
➢ Øke bemanningen ved Nome Sjukeheim.
➢ Aktivt arbeide for hele stillinger fordi det styrker kvaliteten på tjenesten og muligheten for de
ansatte til å utvikle kompetanse i tråd med stadig mye behov fra brukere og pasienter.
➢ Gi ufaglærte tilbud om helseutdanning.
➢ Styrke fysioterapi/ergoterapitjenesten.
➢ Gi personer med revmatiske plager tilbud om trening i varmtvannsbasseng og fysioterapi.
➢ Ha fokus på digitale løsninger som sikrer mulighet for bruk av velferdsteknologi.
➢ Jobbe for en fortsatt god legetjeneste i Nome kommune som blant annet innebærer kort
responstid ved henvendelse om konsultasjon hos lege.
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Det trengs en hel kommune for å fostre opp et barn
Det gjøres mye bra arbeid for barn og unge i Nome kommune. I skolene og barnehagene er det
dyktige ansatte som kontinuerlig jobber for å utvikle og styrke tilbudet ut fra de ressursene de får til
rådighet. Både barnehagene og skolene har gode lokaler, disse er det viktig at vi klarer å
vedlikeholde på en god måte.
I Nome skal vi tenke at alle barn og unge er «våre», og at det er viktig med et tverrfaglig arbeid. Når
det gjelder oppvekst er også fritid og helse viktig. Lokalsamfunnet har stor betydning for barn og
unges psykiske helse og livskvalitet. De styrkene og ressursene vi utvikler i et godt lokalsamfunn tar
vi med oss videre i livet. Å skape gode oppvekstsvilkår og gode rammer for barn og unges oppvekst
og utvikling er en av de viktigste oppgavene i samfunnet. Kommunen bør ha fokus på styrking av
psykisk helse og rusforebygging arbeid som en del av kommunenes folkehelsearbeid, og hele tiden
gi økt kompetanseheving sånn at riktig kunnskap blir tatt i bruk for å gjennomføre effektive tiltak.
Nome Senterparti ønsker at det skal være et trygt og godt oppveksttilbud, og mener økt fokus på
ungdomsarbeidet er viktig. Vi ønsker at ungdommen skal føle stolthet over plassen de vokser opp
på, og Nome Senterparti vil jobbe for at man igjen får en ungdomsleder i full stilling som kjenner
ungdommene og kommunen godt. Vi har tro på ungdomsmedvirkning, tilhørighet og det å bli sett.
Vi har tro på at ungdommen må inkluderes og gis ansvar. Og vi har tro på at en ungdomsleder er
det som skal til for å trekke i alle disse trådene og skape et bedre miljø, der ungdommen blir sett,
hørt, fulgt opp og møtt av hverandre. Vi er bekymret over ungdataundersøkelsen fra 2018 og vil
sette i gang tiltak som vil bedre disse resultatene.
Nome Senterparti vil:
➢ At bruken av ressurser må endres til mer forebygging og mindre «repprasjon». Tidlig innsats
må være mer enn et begrep, og de ansatte må få tid og ressurser til å snu trenden. Det vil
være ressursbesparende, men ikke minst ha stor betydning for de barna det gjelder. For å
forebygge må man tenke helhetlig, det kan være behov for å se på fritid og frivillighet,
foreldreveiledning og annen hjelp og støtte.
➢ Det skal jobbes aktivt for at det ikke skal være mobbing i skolene og barnehagene i Nome.
➢ Styrke skolene med miljøarbeidere og andre yrkesgrupper som kan jobbe med andre ting
enn fag. Vi har tro på mer tverrfaglighet også innad i skolene.
➢ Ha mer bruk av entreprenørskap i skolen – vi ønsker å stimulere barn og unge slik at de ser
muligheter til å skape nye arbeidsplasser i fremtiden.
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➢ Fortsatt ha en desentralisert barnehagestruktur ved å opprettholde barnehagene i Helgen
og på Svenseid.
➢ At det skal jobbes aktivt for gode overganger og tettere samarbeid mellom ungdomskolene
og videregående skoler for å hindre frafall.
➢ Opprettholde og styrke Nome videregående skole både i Lunde og på Søve.
➢ At alle foreldre skal få tilbud om veiledning.
➢ At ungdommen gis mulighet til mer aktiviteter tilknyttet Gamlebanken og Samfunnshuset.
Det er møteplasser for unge uten krav til penger eller spesielle ferdigheter, men en arena for
å samles, bli sett av gode ungdomsarbeidere som tilrettelegger, hjelper og videreutvikler
ungdommens egne interesser.
➢ Ansette ungdomsleder i full stilling.
➢ Støtte at man nasjonalt bør innføre skolemat. Det vil utjevne sosiale forskjeller og barna vil i
tillegg til å få i seg god næring få bedre konsentrasjon, lære mer og få mer trening i sosiale
ferdigheter.
➢ At man følger opp planer for innkjøp og bruk av IKT i både skole og barnehager.
➢ Sikre at jordmor/helsestasjon og skolehelsetjenesten kan utvikle seg i tråd med krav til
forebygging og tidlig innsats i barnefamilier.
➢ Opprettholde helsestasjon for ungdom. Dette er også et viktig tilbud for ungdom som bor i
Nome som elever ved Nome videregående skole.
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Samarbeid for styrking av tjenestene!
Nome Senterparti er for et godt samarbeid med andre kommuner og mener det interkommunale
samarbeidet vi har med Midt-Telemark kommune er bra. For Nome Senterparti er det viktig å
understreke at dette samarbeidet skal tuftes på gjensidighet og respekt. Det er en selvfølge at man i
dette samarbeidet skal ha et mål om at begge kommunene skal styrkes og utvikles.
Nome Senterparti vil være åpne for fortsatt interkommunalt samarbeid med andre
kommuner/regioner når det tjener Nome kommunes innbyggere best.
Nome Senterparti mener det interkommunale samarbeidet med Midt-Telemark kommune må få et
navn som synliggjør at Nome kommune deltar i samarbeidet.
Nome Senterparti vil:
➢ Opprettholde Nome som egen kommune
➢ Videreføre det interkommunale samarbeidet med Midt-Telemark kommune
➢ At nye interkommunale arbeidsplasser mellom Nome og Midt-Telemark kommune får en
balansert lokalisering.

