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Færder Senterparti 

Kommunevalget 

9. september 2019 

Program for perioden 2019 - 2023 

 

Færder Senterparti er et verdibasert sentrumsparti 

 

 

Vi har følgende hovedprioriteringer: 

 

• Livskraftige lokalsamfunn i hele kommunen. 

• Bærekraftig ressursforvaltning. 

• Lokal matproduksjon. 

• Næringsliv og arbeidsplasser slik at flere barnefamilier vil flytte hit. 

• Helse- og omsorgstjenester for bedre å møte eldrebølgen. 

• Barnehager og kommunale skoler der folk bor. 

• Et helhetlig, miljøvennlig og kosteffektivt transportsystem i samarbeid med 

Vestfold & Telemark fylkeskommune og Tønsberg og Sandefjord kommuner. 

 

 

https://www.senterpartiet.no/
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Livskraftige lokalsamfunn i hele kommunen. 

• Videreutvikle lokalsamfunnene fra Hvasser i syd til Teie i nord, inklusiv 

Veierland. 

• Etablere nye områdeplaner for Tjøme, Torød, Tømmerholt, Borgheim og Teie 

sentrum. 

• Legge spesielt til rette for barnefamilier med boligområder, kortreiste 

arbeidsplasser, barnehager, skoler, idrettsanlegg og andre kulturtilbud. 

• Gjennomføre tiltak for å aktivisere uorganisert ungdom, pensjonister og andre 

som faller utenom det tradisjonelle arbeidslivet, i samarbeid med 

frivilligheten. 

• Etablere allaktivitetshus i Tjøme sentrum og på Grindløkka. 

Bærekraftig ressursforvaltning. 

• Prioritere jordvern, landskaps-, natur- og kulturvern i nye byggeprosjekter. 

• Stanse bygging av nye boliger på våtmarksområdet nord for Bruabekken. 

• Ta vare på skogen for å oppta og binde karbon. 

• Bevare «Hundremeterskogen» inntil boligområder som miljøskaper. 

• Etablere boplikt i utsatte områder. 

• Arbeide for klimavennlig og fornybar energi i bygninger, transport og 

produksjon. 

• Arbeide for effektiv resirkulering og gjenvinning av alle typer avfall. 

• Etablere faste ordninger for søppelrydding i strandsonen og i skjærgården. 

• Støtte aksjonsgrupper som Bevar grønne Færder. 

• Sørge for løpende og kvalifisert vedlikehold av kommunale bygninger og 

anlegg med fast ansatt kommunalt personell (gjeninnføre den tradisjonelle 

«vaktmestern»). 

Lokal matproduksjon.  

• Stimulere og videreutvikle landbruket i hele kommunen, spesielt 

grønnsakproduksjon. 

• Stimulere til økt bevisstgjøring når det gjelder miljø- og klimaaspekter ved 

matproduksjonen. 

Næringsliv og arbeidsplasser slik at flere barnefamilier vil flytte hit. 

• Videreutvikle næringsområdene Kaldnes Vest, Ramdal, Lofterød, Feierskauen 

og Mågerø slik at vi tiltrekker oss fremtidsrettede bedrifter. 
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• Rydde opp i behandlingen av bygge- og ulovlighetssaker for å komme frem til 

en normalsituasjon. 

• Samarbeide med Tønsberg og Sandefjord for videreutvikling av et felles 

arbeidsmarked med prioritet på internasjonalt konkurransedyktige bedrifter. 

Helse- og omsorgstjenester for bedre å møte eldrebølgen. 

• Styrke bemanning i helse og omsorgtjenesten med kompetent arbeidskraft. 

• Videreutvikle kapasiteten på sykehjem, omsorgsboliger og dagsentra. 

• Styrke helsestasjon for barn og ungdom. 

• Omsorgslønn for alvorlig syke og døende. 

• Etablere samarbeid med Kirkens Bymisjon. 

Barnehager og kommunale skoler der folk bor. 

• Videreutvikle et godt og nært barnehage-, skole- og SFO-tilbud der folk bor. 

• Styrke forebyggende arbeid mot mobbing og vold på skolene. 

• Styrke praktiske fag i skolen. 

• Etablere et pilotprosjekt i skolen for praktisk grønnsakdyrking og matlaging. 

• Videreutvikle kulturskolen slik at alle som ønsker, får plass. 

Et helhetlig, miljøvennlig og kosteffektivt transportsystem i samarbeid med 

Vestfold & Telemark fylkeskommune og Tønsberg og Sandefjord kommuner. 

• Som straksløsning for å ivareta risikoen med Kanalbrua, oppgradere 

gangbrua på Kaldnes til 2 kjørefelt og til å kunne tåle tunge kjøretøy. 

• Parallelt med den pågående detaljplanleggingen av Smørbergløsningen utrede 

ny fastlandsforbindelse i en kombinasjon med 1) Ringvei Øst fra Teie til E18 

gjennom Frodeåstunellen og 2) Vestfjordkryssingen fra Borgheim til E18 over 

Stokkelandet. 

• Etablere ny vei mellom Kjære gård og Røssesundbrua som del av det 

helhetlige transportsystemet for vår region. 

• Arbeide for at etablering av et helhetlig transportsystem for bil, 

kollektivtransport, sykkel og gange skal oppnå minst 50 % statsstøtte. 

• Bedre busstilbudet i hele kommunen, også over øst-vest-aksen på Nøtterøy. 

• Arbeide for utredning av flere alternativer for ny jernbaneløsning i Tønsberg-

regionen. 
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Færder Senterpartiet står også for 

• Vi tror på hele Norge! 

 

• Nei til salg av Norge! 

 

• Industriell nyskaping innenfor klimavennlige, 

internasjonale produktområder er helt nødvendig for 

å sikre norsk velferd! 

 

• Små og mellomstore bedrifter er ryggraden i norsk 

næringsliv og står for det største potensialet for 

næringsutvikling og nye arbeidsplasser 
 

     

Richard Fossum    Hilde Hauge 

Kumulert     

     

Terje Rasmussen    Anne Synnøve Hovland 


