
Kommunevalgprogram for Borre og Horten Sp 2019 -2023 

NÆR FOLK 

Kommuneutvikling 

Senterpartiet vil arbeide for at: 

• planleggingen av utbyggingsområdene rundt ny togstasjon på Skoppum er helhetlig og god. 

Arbeidsintensive bedrifter bør legges tett opp til stasjonen og videre utbygging bør skje som 

en miljøbydel.  

• Horten skal være en god vertskommune for universitetet. Det må legges til rette for utvikling 

av både Campus Vestfold og videre aktivitet i Forskningsparken. 

• det blir tilrettelagt for boligbygging på Borre, Skoppum, Nykirke og fortetting i Horten by.  

• nye bolig- og næringsarealer fortrinnsvis ligger på fjellgrunn. 

• Horten fortsatt skal være en kommune med stor grad av nyskapning. 

• boligbygging og næringsutvikling skjer i samsvar med Regional Plan for Bærekraftig 

Arealpolitikk (RPBA). 

 

Miljø, klima og matproduksjon 

Horten kommune har store naturverdier å forvalte. Vern av matjord, dyrkbar mark, friluftsområder 

og biologisk mangfold må stå sterkt. Synliggjøring av miljø- og klimamål er viktig. 

 

Dette betyr blant annet at: 

• markagrensa i Horten ikke må brytes. Grensen skal følge dagens bebyggelse, og også 

inkludere området Eikestrand. 

• grøntområder og maritime områder må vernes. Verneområdene må respekteres. 

• vi må sikre en grønn framtid der kortreist og trygg mat har en sentral plass. Det må være 

fokus på reduksjon av matsvinn. 

• det tilbys gratis transport til kunnskap- og opplevelsessenteret ved Den magiske fabrikken, 

Greve Biogass, for skoleelever slik at de kan øke kunnskapsnivået om gjenvinning og 

fornybare ressurser. 

• vi må ta vare på biologisk mangfold og legge til rette for insektsvennlige vekster.   

• Kommunen skal ha en positiv holdning til delingsøkonomi, gjenbruk og utlån. 

 

Skole og barnehage 

I Horten skal alle barn oppleve trivsel og trygghet i barnehagen og på skolen. Dette er de viktigste 

faktorene for å oppleve mestring, utvikle seg og lære mer.  

 

Senterpartiet vil arbeide for at: 

• naturen og nærmiljøet brukes som læringsarena i større grad. Mer praktisk og aktiv læring vil 

skape gode relasjoner og godt samarbeid. Dette vil igjen være et ledd i forebyggende tiltak 

mot mobbing i barnehage og skole.  

• lærere får tillit, handlingsrom og mulighet for etter – og videreutdanning.  



• opplæringen i digitale ferdigheter styrkes. 

• alle barn og unge får et gratis måltid på skolen hver dag. 

• laget rundt elevene (helsesøster, rådgiver, ppt, psykolog) styrkes og gjøres mer tilgjengelig 

for elevene.  

• alle elever får delta på leirskole. 

• foreldresamtaler i skoler og barnehage bør legges til kveldstid.  

• det bygges ny skole på Nykirke plassert ved idrettsanlegget. 

 

 

Helse og velferd 

Bedret folkehelse må være et mål innen all kommunal planlegging og med et spesielt fokus på 

forebyggende og helsefremmende arbeid.  

Det er viktig å sikre trygg ferdsel for myke trafikanter. Et tilgjengelig og godt utviklet nettverk av 

gang- og sykkelveier er både helseforebyggende og et viktig klima- og miljøtiltak.  

Horten kommune må fortsette å være en foregangskommune i bruken av velferdsteknologi.  

Dagtilbud, avlastning og «Grønn omsorg» er viktige tilbud innenfor eldreomsorgen og må 

videreføres. 

 

Kultur og idrett 

Det frivillige engasjementet innenfor kultur og idrett er spesielt viktig. Det må legges til rette for 

dette også i fremtiden. Idrett og kultur bidrar til bedret folkehelse, uavhengig av alder og sosial 

status. Gratis halleie til barn og unge er viktig for idretts- og kulturtilbudet i kommunen og må 

opprettholdes.  

Kulturkvartalet i Storgata må være et lavterskeltilbud og en samlingsarena for barn og ungdom i 

kommunen. Horten kommune må fortsette å støtte oppunder det store kulturelle mangfoldet i 

kommunen.  

Gjeninnføre et fast tilskudd til lokale forsamlingshus som for eksempel Bygdehuset på Nykirke og 

Borreborg på Skoppum. 

 

Teknologi og næring 

Horten kommune har et sterkt og variert næringsliv og det er viktig at det fortsatt blir lagt til rette for 

gode fagmiljøer. Samspillet mellom kommunen, universitetet og næringslivet er verdifullt og må 

videreføres. Det er viktig å tilrettelegge for gründervirksomhet og bedrifter i vekst slik at Horten 

kommune fortsetter å være en attraktiv kommune å drive næring i. Særlig viktig er det å tilrettelegge 

for grønn næring og gi forutsigbare rammer for næringslivet. 

Samferdsel 

Senterpartiet ønsker at: 

• den nye jernbanestasjonen på Skoppum må bli et effektivt trafikknutepunkt med gode og 

fremtidsrettede transportløsninger til blant annet Horten sentrum og universitetet.  

• det bygges flere gang- og sykkelveier i kommunen og at det satses på klima- og miljøvennlige 

transportløsninger. 



• vedlikeholdet av kommunale veier bedres. 

• det fortsatt skal mottas gods over dypvannskaia i Horten havn. 

• skoleveien sikres fremfor skoleskyss 

 

Hortens økonomi 

Horten kommune drives svært effektivt, men kommunens økonomi er ikke bærekraftig over tid. 

Horten har foretatt store investeringer ved bruk av lån, og det er ikke rom for store nye låneopptak i 

kommende kommunestyreperiode. Senterpartiets fokus vil fortsatt være på vedlikehold av 

kommunale bygg og veier der kommunen har betydelige etterslep. 

Senterpartiet mener innføring av eiendomsskatt er nødvendig. Vår forutsetning er imidlertid at 

eiendomsskatten brukes til økt vedlikehold og verdibevarende virksomhet samt nedbetaling av gjeld. 

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at 370 av 422 kommuner har innført eiendomsskatt. Av de som har 

innført eiendomsskatt betales det i snitt i underkant av 350 kr pr mnd. for en enebolig på 120 m2. 

Mange mener at eiendomsskatt er urettferdig, men er det mer rettferdig å skyve regninga til neste 

generasjon? 



 

 


