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Skien Senterparti vil at Skien kommune skal være en god
kommune å leve, bo og arbeide i. En stemme til Skien
Senterparti er en støtte til lokal og bærekraftig matproduksjon,
satsing på nærmiljø og folkehelse, gode skoler og barnehager,
en trygg helsetjeneste og en fremtidsrettet og miljøvennlig
næringsutvikling.
Næring og lokal utvikling
Kommunen skal være offensive i forbindelse med alle typer næringsetableringer og være
en imøtekommende kommune, uavhengig av bransje og hvilken bydel etableringen skjer,
så langt sentrale regler gir åpning for det. Skien skal være en positiv tilrettelegger for et
mangfoldig næringsliv, styre i stort og slippe løs i det små, slik at detaljfokusering og
byråkrati minker.
Skien og Grenland bør bli et ledende miljø i landet når det gjelder forskning og utvikling,
produksjon og bruk av fornybare og fremtidsrettede energiformer for oppvarming og som
drivstoff. Næringsutvikling og satsing på Skien sentrum, må gjøres i nært samarbeid med
næringsdrivende og eiere av næring og bygg i sentrum. Aktiv næringsutvikling gjennom
«Grønt skifte» skal være i et naturlig samspill med miljøaspektet og skal ha prioritet i
utvalget for klima, miljø, næring og friluftsliv i samspill med bystyrets prioriterte oppgaver og
ansvar. Arbeidet med eksiterende og ny næring som igjen gir gode og trygge
arbeidsplasser skal prioriteres.
All virksomhet skal stedstilpasses. Nye næringsarealer må sikres. For å lykkes med
næringsaktivitet i Skien sentrum, vil kommunen samarbeide tett med gårdeiere og
næringsdrivende for å legge rammebetingelsene godt til rette.
Næringsaktivitet i den eldste delen av Skien sentrum må bearbeides særskilt sammen med
utvikling i forhold til «Skien 2020» for at Skien sentrum skal videreutvikles helhetlig. Byen
kan forskjønnes ved å ivareta de estetiske verdier som ligger i dagens arkitektur samtidig
som kommunen erkjenner at bruk er det beste vern.
Vi må ha en infrastruktur som ivaretar kravet til en miljømessig god og framtidsrettet
byutvikling. Et attraktivt sentrum styrkes av samspillet mellom bolig, handel og kultur. Det
skal tilrettelegges for aktivitet innen kunst og kultur og private initiativ skal ønskes
velkommen. Skien Senterparti vil arbeide for å opprette et «grønt fond» til bruk for særskilte
klima og miljøtilpassede næringer.
Skien kommune er Telemarks største landbrukskommune og vil vise ansvar ved å styrke og
legge til rette for et lokalt og bærekraftig landbruk som kan videreutvikles. I den forbindelse
vil Senterpartiet at det skal opprettes et nytt politisk utvalg for behandling av saker knyttet til
jord– og konsesjonsloven.
,.
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Senterpartiet mener at kommunesammenslåinger skal være frivillige og at oppslutningen
om dem skal være avklart i lokale folkeavstemminger. Dersom det skulle bli vurdert en
eventuell fremtidig kommunesammenslåing mellom Skien kommune og andre kommuner,
forplikter Skien Senterparti seg til å følge det innbyggerne ønsker ved en folkeavstemning.
Det skal arbeides videre med en jernbanestasjon i fjellet v/Landmannstorget.
Skien kommunes eiendomsselskap, Kontorbygg AS, skal være med på å utvikle sentrum
som opplevelses-, handels-, kontor og næringssentrum.
Senterpartiet ønsker å igangsette arbeidet med realisering av nytt bibliotek, innenfor
forsvarlige økonomiske rammer.
Skien Senterpati vil:
•
•
•
•
•
•
•
•

Øke verdiskapingen i primærnæringen i kommunen
Si ja til datalagringssenter på Gromstul
Sikre Skien som fylkeshovedstad
Jobbe for å utvide GreVe biogassfabrikk til Grenland
Legge til rette for næringsutvikling i hele kommunen
Opprette urnelund på Vestre Gulset
Ha folkeavstemming ved eventuell kommunesammenslåing
At Skien skal være offensive i forbindelse med alle typer næringsvirksomheter, og
være en imøtekommende kommune uavhengig av bransje og hvilken del av
kommunen etableringen skjer
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Klima og miljø
Skien kommune har hatt et godt klimafokus de siste åra, og Senterpatiet mener at det er
viktig at dette gode arbeidet blir videreført. 20 % av Norges totale klimagassutslipp kan
reduseres ved hjelp av kommunale- og fylkeskommunale tiltak, dette igjennom blant annet
bevisste innkjøp, bruk av fornybar energi, tilrettelegging og informasjon for innbyggerne ut
over kommunens pålagte oppgaver. Skien Senterparti ønsker å ta dette ansvaret, ved å
skape økonomiske og politiske rammebetingelser som skal gjøre det lønnsomt å velge
klimasmarte løsninger. Vi ønsker å gjøre det lett for innbyggerne å ta klimasmarte valg.
Klimabudsjetter og klimaregnskap er gode nye verktøy i kommunesammenheng som er
ment som verktøy for at folkevalgte og administrasjonen i kommunen skal se hva som er
anslått som klimaeffekt av foreslåtte tiltak i budsjettet. Skien Senterparti ønsker at
kommunen er bevisst de globale klimautfordringene og er offensiv i forhold til å redusere
miljøbelastningen fra egen virksomhet og fra kommunen for øvrig. Klima- og
miljøperspektivet skal være tydelig i kommunens holdninger og handlinger.
I løpet av perioden er det et mål at bydeler hvor det er tilrettelagt for det, skal hovedtyngden
av kommunalt eide bygg være tilknyttet fjernvarme.
Miljø, klimautslipp og fokus på økt gjenvinning vil være områder som skal prioriteres og
gjennomføres hovedsakelig gjennom prinsippet om at forurenser skal betale, og ved at det
innføres støtteordninger eller redusert eiendomsskatt der det bygges/ombygges med
reduserte klimautslipp som mål.
Ved utskifting av den kommunale bilparken skal man bytte ut til el-biler eller andre typer
kjøretøyer som ikke bruker fossilt brensel. Enøk i kommunale bygg er gjennomført og det
arbeides med flere prosjekter. Dette skal utvides etter hvert som en får erfaring med
installasjonene.
Skien kommune skal håndheve et sterkt jordvern og hindre nedbygging av dyrket mark.
Bevaring og vern av kulturlandskap skal også sikre tilgjengelighet og opprydding til
vannfronten og bevaring av grønne lunger skal følges opp.
Senterpartiet vil:
• Innføre klimabudsjett for kommunen
• Ha nullvisjon på nedbygging av matjord
• At Skien kommune skal prioritere bruk av tre og andre klimavennlige materialer i
nybygg
• Få lademulighet til el-biler ved alle offentlige bygg
• At elbil skal være førstevalg ved alle innkjøp av kommunale kjøretøy
• Legge vekt på klima og miljø i kommunens anbud gjennom fossilfri transport ved
levering av varer, etterspørre bioplast i produkter og emballasje, fossilfrie bygg- og
anleggsplasser etc.
• Vurdere klimaeffekten av alle kommunale tiltak
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Sosial, helse og omsorg
Skien Senterparti vil ha et sterkt offentlig helsevesen som garanterer likeverdige
tjenestetilbud i hele landet. Ideelle aktører må være en integrert del av dette, mens private,
kommersielle tilbydere skal være et supplement. All organisering av velferdstjenester skal
baseres på sammenhengen mellom brukertilfredshet, ansattes tilfredshet og god
ressursforvaltning. Mange kommunalt ansatte jobber ufrivillig deltid, spesielt i sektorer hvor
det er turnusordninger. Skien Senterparti mener at målet om å redusere antall små
brøkstillinger må opprettholdes. Flest mulig kommunale stillinger bør være hele stillinger.
Skien Senterparti ønsker at kommunen skal ha et variert og sammensatt tjenestetilbud for
innbyggerne. Kommunen skal kjennetegnes av god, trygg eldreomsorg med varierte og
brukerrettede tiltak. Det settes særlig fokus på ergo- og fysioterapi. Hjemmetjenestene skal
stå sentralt i tjenestetilbudet. De fleste eldre og uføre ønsker å bo i sine egne hjem lengst
mulig. Kommunen må legge til rette for bruk av velferdsteknologiske hjelpemidler der det er
mulig. Skien Senterparti vil i tillegg gå inn for bygging av omsorgsboliger nær de
eksisterende institusjonene. Det ligger spesielt godt til rette for å gjøre det ved Melum boog sevicesenter. I Skien er det vedtatt bygging av nytt sykehjem i sentrum. Med fremtidig
nytt sykehjem på Gjerpen får Skien god dekning når det gjelder sykehjemsplasser.
Lindrende enhet er en spesialisert enhet for palliativ/lindrende pleie av dårlige kreftpasienter
eller pasienter med annen alvorlig lidelse. Formålet med oppholdet er avklaring av
problematikk, lindring eller avlastning. Pasientgruppen er i hovedsak kreftpasienter, men
også andre pasienter med smertelindringsbehov. Skien Senterparti mener dette er et viktig
tilbud til svært syke pasienter, og enheten må videreføres på permanent basis.
I Skien er andelen unge voksne som har psykiske symptomer og lidelser høyere enn i
landet som helhet, og Ungdata-undersøkelser viser at rusbruk blant ungdom i videregående
skole er økende. Skien Senterparti mener tilbudet til personer med psykiske helseproblemer
og rusutfordringer må styrkes. Tilbudet må tilpasses den enkeltes behov, og brukerne og
pårørende må tas med i alle ledd av hjelpeapparatet.
Skien Senterparti ønsker å bekjempe fattigdomsproblemer og bostedsløshet i kommunen.
Kommunen bør få på plass et bemannet hospits i sentrum. Det må også etableres flere
bemannede botilbud for personer med alvorlige rusproblemer og/eller psykiske lidelser.
Kompetansen på psykisk helse og rus må styrkes i helse- og omsorgssektoren.
I Skien er andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt høyere enn i
landet som helhet. Skien Senterparti mener at nærmiljøtiltak, strategisk og sosial
boligplanlegging samt i utsatte bydeler bekjempelse av barnefattigdom. Alle barn og unge
må få tilbud om gratis fritidstilbud i egen bydel.
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Barnevernet skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres
utvikling og helse, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Det er viktig at barnevernet
hjelper utsatte familier på et tidlig tidspunkt. Enslige mindreårige asylsøkere har samme rett
til barnevernstjenester som andre barn, og barnevernets flerkulturelle kompetanse må
styrkes. Barn og unge som er i barnevernets omsorg lider oftere av psykisk plager. Skien
Senterparti mener samarbeidet mellom barnevernet og helsetjenesten må styrkes for å
sikre bedre forebygging, oppfølging og behandling.
Tannhelsetjenesten Kompetansesenter Sør ble etablert i Arendal i 2009. Etter
regionreformen trer fylkeskommune Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust- og Vest- Agder ut
og selskapet oppløses. Skien Senterparti mener at videreføring av oppgavene innen
forskning og fagutvikling i tannhelsetjenesten bør legges til Skien tannklinikk.
Skien Senterparti vil:
• Ha lindrende enhet som et permanent tilbud i Skien kommune
• Styrke samarbeidet mellom kommunen og frivillige organisasjoner og interessegrupper,
med særlig fokus på eldreomsorg, psykisk helsearbeid og rusomsorg
• Legge til rette for at personer som trenger tilrettelagt bolig kan få dette i sitt
nærmiljø/bydel
• Bygge omsorgsboliger i Melum
• Sikre tiltaket «Inn på tunet»
• Sette av mer midler til etterutdanning og kompetanseheving i pleie- og omsorgssektoren
med særlig vekt på psykisk helse og rus
• Få på plass et bemannet hospits i sentrum
• Etablere flere bemannede botilbud for personer med alvorlige rusproblemer og/eller
psykiske lidelser
• Styrke det kommunale rusarbeidet og sikre god smittevernberedskap
• Styrke samarbeidet mellom barnevernet og helsetjenesten for å sikre bedre forebygging,
oppfølging og behandling
• Ta imot flyktninger til bosetting i forhold til kommunens størrelse og evne til å bosette
permanent
 Videreføre Tannhelsetjenesten Kompetansesenter Sørs oppgaver innen forskning og
fagutvikling i tannhelsetjenesten ved Skien tannklinikk
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Kultur, nærmiljø og frivillighet
For å skape gode lokalsamfunn er det nødvendig med et rikt og variert kulturtilbud. Det må legges
til rette for et mangfold av kulturaktiviteter og kulturuttrykk, og for at hele befolkningen i
kommunen skal kunne delta i kunst- og kulturlivet. Folkebibliotek, kulturskolen og fritidsklubber er
viktig å satse på. Skien Senterparti mener derfor det er behov for en ny giv i kulturpolitikken i
kommunen. Dette bør først og fremst skje i lokalmiljøene, og gjennom lokale kulturinstitusjoner og
kulturaktivitet. Skien Senterparti vil styrke bibliotekene og bydelshusene (nærmiljøsentrene) som
møteplass og kulturarena. Arenaene er en kilde til kunnskap og opplevelser som setter folk i
stand til å delta aktivt i samfunnet, og spesielt viktig som integreringsarena og etterspurt
lavterskeltilbud.
Frivillig engasjement har stor egenverdi fordi det bidrar til å fylle den enkelte deltakers liv med
mening og aktivitet. Frivillig sektor er også en uunnværlig del av fellesskapet og bidrar til at
mange viktige oppgaver i samfunnet blir løst. Idretten og frivilligheten sikrer folkehelsa, skaper
mestring, trivsel, stolthet og tilhørighet i lokalmiljøet. I tillegg vokser eliteutøverne og mange
opplevelsesbedrifter ut av det frivillige feltet. Det er derfor viktig å satse på kultur, idrett og
frivillighet i hele feltets mangfold og bredde.
En grunnleggende forutsetning for et levende og mangfoldig kulturliv er forutsigbare
rammebetingelser. Befolkningen i kommunen må ha tilgang til gode kulturopplevelser.
Kulturskolen er en viktig del av den kulturelle grunnmuren. Målet er at alle barn som ønsker det,
skal få tilbud om plass i kulturskolen til en overkommelig pris. For å sikre et levende kulturliv er
man avhengig av gode vilkår for øving, trening og fremføring. Nødvendig infrastruktur og lokaler
lokalt må derfor prioriteres for å sikre talentutvikling og utvikling av lokale idretts- og kulturmiljøer.
Skien Senterparti vil:
• Videreutvikle og beholde bydelsbibliotekene
• Støtte og videreutvikle Ibsenhuset og Skien bibliotek, Brekkeparken og andre kulturaktører
i kommunen
• Støtte frivillige organisasjoners integreringsarbeid ved blant annet kontingentkasser
• Videreføre kommunens utstyrssentral
• Støtte og utvikle bydelshus, frivillighetssentraler og nærmiljøsentrene
• Tilrettelegge for etablering av bydelshus på Gulset
• Støtte det lokale barne- og ungdomsarbeidet til frivillige organisasjoner, idrettslag og
menigheter
• Innføre prøveordning med gratis museum en dag i uka
• Legge til rette for at frivillige lag og organisasjoner deltar med sin kompetanse og sine
muligheter i arbeidet med bosetting og integrering av flyktninger
• Legge til rette for friluftsaktiviteter og fremkommelighet i hele kommunen
• Legge til rette for at folk med nedsatt funksjonsevne, på lik linje med andre, kan delta i
fritids- og friluftsaktiviteter
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Barnehage og skole
Utdanning og forskning
Kunnskap og kompetanse er grunnleggende viktig i enkeltmenneskets liv, for gode
velferdstjenester og for utviklingen av nærings- og samfunnsliv. Flere utviklingstrekk peker mot et
samfunn preget av kompleksitet, større mangfold og raskere endringer. For å sikre nødvendig,
sammensatt kompetanse for framtida må vi legge til rette for et godt utdanningsløp.
Skien Senterparti vil ha en sterk og gratis offentlig skole og barnehage som er i stadig utvikling for
å være best mulig. Det er derfor viktig å finne noen satsingsområder innenfor oppvekst som skal
prioriteres over tid. Skiensskolen har i de senere årene hatt for mange nye
skoleutviklingsprosjekter og satsingsområder, hvor resultatet lett kan bli at ingen av dem får
skikkelig rotfeste. Derfor må antall satsingsområder begrenses. De skoleutviklingsprosjekter som
innføres, må implementeres på en god og langsiktig måte.
Skien Senterparti mener at barnehagene i kommunen skal bygge på en grunnleggende respekt
for barndommens egenverdi. Dette må gjelde uavhengig av barnets funksjonsnivå, bosted og den
bakgrunnen barnet har sosialt, kulturelt og etnisk. Skien Senterparti mener læring i barnehagen
må skje på barnas egne premisser og først og fremt gjennom lek. Den faglige kvaliteten sikres
gjennom pedagogiske ledere som gis tillit og tar ansvar for barnehagens innhold innenfor en
nasjonal fastsatt rammeplan. Barnehagens ledelse må kunne begrunne og dokumentere sin
pedagogiske virksomhet, uten at rapporteringsbyrden øker. De ansatte skal kjenne barna og se
deres behov. Kartlegging og testing skal ikke innføres for hvert enkelt barn før det siste året i
barnehagen, for å sikre overgangen til skolen best mulig. Skien Senterparti er motstander av å
innføre normer for barns måloppnåelse i barnehagen.
Kvaliteten på utdanningen skal ikke være styrt av geografi eller sosial bakgrunn. Skien
Senterparti ønsker å bevare skolestrukturen i grunnskolen, der skoler utnytter lokale fortrinn – og
spiller på lag med nærmiljøet. Skolen skal ikke være verdinøytral, men ta utgangspunkt i verdier
som likeverd, likestilling, ytringsfrihet, demokrati og vår kristne og humanistiske kulturarv. Skolens
hovedmål er å fremme kunnskap og kritisk tenkning, og den er en uunnværlig arena for dannelse
og kulturformidling.
Alle skal ha lik rett til utdanning og skal få utløp for sitt faglige og sosiale potensiale.
Skien Senterparti mener at opplæringen skal være tilpasset den enkelte innenfor rammen av
fellesskapet. Det skal likevel være rom for å organisere undervisningen ulikt, basert på hver
enkelt barns behov for tilpasset opplæring.
God faglig grunnkompetanse vil være viktig også i fremtidens skole og barnehage.
Å lære å kommunisere, samhandle, delta og ikke minst «lære å lære», vil være viktig. Det er
viktig for elevene og samfunnet at utdanningen har en praktisk og tverrfaglig undervisning som tar
sikte på dybdelæring i henhold til den nye læreplanen.
Læring og undervisning må ha rom for å gå i dybden lenge nok til at elevene lærer seg sentrale
emner, slik at de utvikler en forståelse som kan brukes i ulike sammenhenger.
Skolen skal bygge på et utvidet kunnskapsbegrep og gi elevene flerfaglig kompetanse. Gjennom
pedagogisk trygge og faglig kompetente lærere ved alle barnehager og skoler, skal barna ha
mulighet til å utvikle sine ferdigheter og sitt potensial.
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Skien Senterparti vil legge vekt på opplæring i grunnleggende ferdigheter, kjerneelementer
og sosial kompetanse i hele oppvekstsektoren.
Skien Senterparti har tillit til læreren som profesjonsutøver og vil gi læreren profesjonelt
handlingsrom.
Lærere og skoleledere bruker stadig mer tid på rapportering og dokumentasjon. Læreren
må få tid til å være lærer, og Skien Senterparti vil prioritere lærerens tid med eleven.
Skolen må ikke så ensidig innrettes mot akademiske karriereveier, den må forberede de
unge på et variert yrkesliv. Skien Senterparti er bekymret over frafallet i videregående skole
og særlig innen yrkesfagene. For mange elever vil det å få anerkjennelse for – og utløp for
– praktiske ferdighet være en viktig motivasjon for å lære. Vi må fortsette arbeidet med å
gjøre hele skoleløpet mer praktisk, variert og relevant for fremtidens
arbeidsliv.
Vi har over flere år sett en tiltagende målstyring i skolen – som i offentlig sektor for øvrig.
Dette skaper problemer. Det som måles er det som får oppmerksomhet. Det som ikke
måles, eller ikke kan måles, står i fare for å bli nedprioritert. Skien Senterparti frykter at
skolene i Skien presses til å konsentrere seg om gode testresultater framfor god
undervisning.
For å sikre godt læringsutbytte hos elevene, trengs det lærere som er faglig og pedagogisk
sterke, og lærere som er tydelige ledere. Skien Senterparti vil redusere rapporteringsbyrden
og styrke tilliten til læreren.
Kommunen som skoleeier må sørge for at ikke-kvalifisert personale i skolene får
tilbud om å ta relevant utdanning og om å få formell kompetanse.
Det er behov for sterke og faglige team rundt elevene, bestående av lærer, helsesykepleier,
skolepsykolog, miljøarbeider, rådgiver og sosionomer. Det er særlig behov for satsing på
skolehelsetjenesten og psykisk helse. Rådgivning og karriereveiledning fra et tidlig tidspunkt
er helt avgjørende for elevenes motivasjon, økt gjennomføring og gode faglige resultater.
Yrkesfagene må på linje med studieforberedende utdanningsløp løftes fram i rådgivningen.
Skien Senterparti vil:
• Begrense testregimet i skolen
• Innføre mobilfri skole
• Tilrettelegge for mer fysisk aktivitet i skolehverdagen
• Stille krav til kompetanse for lærere som skal undervise i praktisk-estetiske fag som
kunst- og håndverk, musikk, mat og helse og kroppsøving
• Sikre et godt tilbud i morsmålsopplæring
• Videreutvikle skolens uteområder for fysisk aktivitet
• At de elevene i ungdomsskolen som ikke velger 2. fremmedspråk, skal få tilbud om
arbeidslivsfag
• Styrke opplæringen i digitale ferdigheter og IKT i grunnskolen, inkludert koding
• At teori og praksis skal gå hånd i hånd gjennom utdanningen slik at elevene kan
opparbeide seg dybdekunnskap og utvikle sine ferdigheter
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

At nærskoleprinsippet må gjelde, alle elever skal gå på skolen som ligger i sitt
nærmiljø eller skolekrets
Sikre god lese- og skriveopplæring i norsk for nye fremmedspråklige elever
Prioritere svømmeundervisningen for elevene med størst behov
Styrke skolebibliotekene i samarbeid med de kommunale folkebibliotekene
Styrke skolehelsetjenesten med helsesykepleiere og miljøterapeuter i større
stillinger
Opprettholde gratis leirskole for alle elever på 6. trinn
Prioritere økt lærertetthet i grunnskolen, nasjonale retningslinjer for lærertetthet må
sees på som et minimumskrav i Skiensskolen
At alle som jobber i skolen skal ha formell kompetanse
Opprettholde dagens barnehagestruktur
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Samferdsel og infrastruktur
Skien og Grenland står overfor flere infrastruktur- og samferdselsutfordringer de nærmeste
årene. For at Skien fortsatt skal kunne utvikle seg videre som en regionhovedstad, må gode
samferdselsløsninger komme på plass. Videre må det legges opp til et godt og konstruktivt
samarbeid rundt areal- og transportplaner med øvrige offentlige etater, næringslivet i hele
Grenland og ikke minst med våre nabokommuner.
Gjennom flere utredninger skal det nå tilrettelegges for ny veiforbindelse mellom E18 og
Skien. Her må det på plass en løsning som raskt og effektivt korter ned reisetiden, samt at
ikke naturmangfoldet blir forringet. Som regionhovedstad forplikter det også at avstand til
buss og bane blir minimal fra byens sentrum. Flere nye lokale tiltak skal gjennomføres,
samtidig som deler av det kommunale veinettet har behov for oppgradering og økt
vedlikehold. Skal kommunen legge til rette for at folk skal kunne bosette seg og leve i hele
kommunen, må tilfredsstillende infrastrukturtiltak være på plass. Dette innebærer at digital
infrastruktur som mobildekning, bredbånd og fiber må bygges ut slik at alle får like
muligheter for tilgang. Videre må det legges til rette for at de som bor i områder som ikke
har et utbygd og godt tilrettelagt kollektivtilbud ikke skal straffes for å benytte privatbil.
Kommunen må ta stilling til om det skal inngås en byvekstavtale med staten. Skien
Senterparti er opptatt av å få på plass en byvekstavtale som tydeliggjør våre visjoner og
ønsker for hele Skien. Infrastrukturen må forbedres innen vei, kollektivtrafikk og jernbane,
og det er viktig at en ny byvekstavtale er og oppleves så rettferdig som mulig. Det må
legges ekstra til rette for at både gående og syklende ivaretas på en måte som gjør at flere
velger denne måten å forflytte seg på.
Senterpartiet vil.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utvikle Skien som regionhovedstad
Bidra til at ny RV 36 kommer på plass uten store natur- og mangfoldsinngrep
Bidra til at offentlige myndigheter, næringsliv og nabokommuner samhandler bedre
rundt areal og transportløsninger
Få på plass nytt togstopp ved Landmannstorget
Redusere vedlikeholdsetterslepet av kommunale veier
Fortsatt bygge ut digital infrastruktur i hele kommunen
Jobbe for et godt utbygd kollektivsystem for hele kommunen
Fortsette å tilrettelegge for gående og syklende
Spesielt ivareta personer med nedsatt funksjonsevne i all infrastrukturplanlegging
Få på plass en god byvekstavtale som oppleves rettferdig for innbyggerne og som
bidrar til å nå nullvekstmålet
Ha en rettferdig bompengeinnkreving

