
Program

Felleslista SV/Rødt presenterer her en alter-
nativ politikk for Nøtterøy. Men vi står også for 
en annen måte å drive politikk på: Vi har størst 
innflytelse når vi samarbeider med fagfor eninger, 
miljøvernere, aksjons- og interesse grupper i 
Nøtterøysamfunnet. Vi lærer av å høre på disse, 
vi tar syns punkt ene deres inn i den kommunal-
politiske debatten, fører kunnskap fra saks-
utredninger og debatter tilbake til dem, og viser til 
erfaringer på hvordan det kan være lurt å gå fram 
for å få gjennomslag.

For første gang kan Nøtterøy få noe annet enn 
blått styre. Som de klareste kritikerne av Høyre/
FrP-styret, går vi i Felleslista helhjertet inn for å 
få til et skifte. Vi vil gjerne sam  arbeide for å få det 
til, men i areal- og miljø politikken er vi grønnest, i 
arbeidslivs- og velferdspolitikken rødest. Kommer 
vi “på vippen” vil vi stille kon krete krav som kan 
gjøre politikken grønnere og rødere. 
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STEM NEI TIL TNT!
Felleslista er imot sammenslåing 
med Tønsberg, fordi en storkom-
mune vil svekke lokaldemokratiet. 
Det blir lengre mellom folk og de 
som bestemmer, og dermed lettere 
å legge ned skoler eller bygge ned 
friområder. Det blir mer makt til 
administrasjonen, flere heltids-
politikere og færre som deltar i 
utformingen av lokalsamfunnet på 
fritida. Med over 21000 innbyg-
gere er Nøtterøy i seg selv en 
relativt stor kommune. Det er lite 
som tyder på at en sammenslått 

kommune vil gi økonomiske 
bespar elser, og ingenting som tyder 
på bedre tjenester. 

Felleslista mener det er forkastelig 
at Nøtterøy Høyre (med støtte fra 
FrP og “Bomlista”) blokkerte en 
folkeavstemning om TNT, for så 
å erklære at partiet likevel vil ta 
opp igjen prosessen etter valget. 
Dermed blir det avgjørende at 
valget gir flertall mot TNT i det nye 
kommunestyret. Samtidig er det 
viktig å vite at det er sterke krefter 

som ønsker at Stortinget skal slå 
sammen Tønsberg, Nøtterøy og 
Tjøme med tvang. Felleslista ser 
dette som grovt udemokratisk. 

Felleslista er for sammenslåing 
med Tjøme om tjømlingene vil – og 
gjerne med Husøy om husøyfolk vil. 

Nøtterøy og Tønsberg må videre-
utvikle det interkommunale sam ar-
beidet på områder der begge parter 
har nytte av det.

NY FASTLANDSFORBINDELSE 
Felleslista er for en ny fastlandsforbindelse, som vil 
gjøre det mulig å føre mye mer av trafikken til Tønsberg 
over på buss og sykkel – og gjennomgangstrafikken 
utenom sentrum. Konseptutvalgutredningen tyder at 
dette best kan løses ved en nord/sør-løsning – tunnel 
Kolberg-Kaldnes, og fortrinnsvis en kryssing Kaldnes-
Korten – som gir rom for bussfiler på nåværende vei fra 
Teie og til busstasjonen. 

Plan B er ny kanalbro og økt kapasitet østover 
Ringveien.

Felleslista har hele tida villet gi Vestfjordforbindelsen 
en demokratisk behandling, den kan allikevel bare ta 
en relativt liten del av trafikken  fra Nøtterøy  og kan 
derfor ikke anbefales. Dessuten kan ingen påtvinge 
Stokke denne løsningen.

Felleslista vil vurdere 
resultatet av de 
videre utredningene 
for å se hvilken av 
løsningene som står 
seg best når alle 
miljøfaktorer blir 
vurdert. 
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Et grunnleggende skille i Nøtterøypolitikken dreier 
seg om evnen og viljen til å ta vare på det grønne og 
vakre Nøtterøy – både turområdene i flott natur og 
den gode matjorda. Vekstpolitikerne kommer ofte med 
forslag som møter stor motstand, men hittil har de 
dessverre blitt gjenvalgt uansett – og for hver revisjon 
av kommuneplanen kommer de med nye forslag til å 
bygge ned turskog eller jorder. 

Lavere utbyggingstakt – og mer 
variert 
Nøtterøy er Norges tettest bebygde 
landkommune. Felleslista er 
derfor uenig i stadig å skru opp 
utbyggings takten. 

Særlig er det ille når det som i 
2014 blei bygd ned store arealer 
samtidig som befolkningstallet sto 
stille. Isteden må det bygges mer 
variert og rimeligere – og tettere 
der det passer. Slik blir det mulig 
å bevare store sammenhengende 
landbruks-, natur og friluftsom-
råder, samtidig som vi unngår at 
kommunen bare blir for rikinger 
som krever stor plass.

Nei til varehus på matjord!
Det har lenge vært planer om å 
bygge varehus og boliger på dyrka 
mark sør for Borgheim. Veidekke 
har hatt vanskeligheter for å finne 
lønnsomhet i prosjektet, uten 
gjentatte ganger å utvide antallet 
boliger. Istedenfor å bruke anled-
ningen til å skrinlegge planene, 
har Nøtterøy kommune vært 
en pådriver for få dem utvidet 
og realisert. Felleslista stiller til 
valg på å få tilbakeført dette til 
grønt (dvs. landbruksområde) i 
kommuneplanen.

Siden det er kommunen selv 
gjennom Sentrumsbygg AS, 
som er eier og foreløpig ikke 
har solgt prosjektet til en 
entreprenør er det ikke for 
seint å snu, for å få til noe 
bedre gjennom dialog med 
naboene.

GRØNN AREALPOLITIKK

Hvilken skog og hvilke jorder 
vil de bygge ned neste gang?

Borgheim må få en miljøvennlig boligutvikling.

I kommuneplanen er det stilt et mål om 
150 nye boliger per år – mens Felleslista 
mener 70–100 bør være nok. 
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Det nytter med lokalt 
engasjement!
Før forrige kommunevalg var det 
folk i Vestskogen og i Hellalia 
som måtte slåss for å bevare de 
verdifulle turområdene vest 
for Borgheim. Den gangen var 
motstanden så stor at Jonstang og 
co. fant det best å snu før kommu-
nevalget. I vår har folk på Torød 
vært i samme situasjon – da det 
var foreslått å bygge ned det 
verdifulle natur- og turområdet 
(Salamanderskogen) mellom 
Svendsrød og Agerup. Igjen førte 
det fram med et sterkt lokalt 
engasjement. Derimot vil vekst-
partiene bygge på jordene ved 
Wilhelmsenhallen. Det er tre 
konklusjoner å trekke: 

1.  Vekstpartiene på Nøtterøy vil 
prøve seg gang på gang. 

2.  De som forsvarer nær  miljøet 
sitt, trenger allierte blant de 
folkevalgte. 

3. Det trengs politikere i ledelsen 
som vil legge om til en grønn 
kurs i arealpolitikk.

Næring
Høyrepartiene smykker seg 
ofte med at de legger til rette 
for nærings livet, men nedbyg-
ging av matjord er også et anslag 
mot Nøtterøy som en svært 
viktig kommune for grønnsaks-
produksjon, og for næringsmiddel-
produksjonen som viktigste 
industri næring i Vestfold. 

På Kaldnes Vest foregår det fortsatt 
storindustriell produksjon (Agility 
Group) der de lager moduler opp 
til 10 000 tonn til bruk offshore. 
Felleslista er sterkt uenig med FrP 
på Nøtterøy som heller vil legge 
til rette for grunneier Asbjørn 
Abrahamsens Kaldnezia – enda et 
boligprosjekt forbeholdt velstående, 
og som dessuten forutsetter utbyg-
ging i sjø. Presset for dette er nok 
ikke slutt.

Borgheim og Teie 
Samtidig som vi erkjenner at det 
må bygges tettere noen steder for 
å bevare grønne områder, må det 
samtidig tas mye mer hensyn til este-
tikk og lokal stedegnethet enn det 
som har vært tilfelle til nå.

Kommunestyreflertallets vedtak 
nylig om å bygge et seksetasjes 
mammutbygg i Borgheim sentrum 
er et skrekkens eksempel på 
hvordan det ikke bør gjøres. 

Teie må videreutvikles som et 
handelssentrum der torvet blir et 
bilfritt flerbruksområde – f.eks. 
med lekeplass, grønt areal og 
handleboder. Ny be  byggelse i 
nærheten av sentrum må tilpasses 
den eksisterende, og det må tas 
hensyn til Teie havebys historiske 
karakter. De to reguleringsplanene 
for området må samordnes og 
revideres – og forhindre at Teie 
sentrum blir en utrivelig plass.

Nei til “Brunezia”!
FrP og ledelsene i Høyre og 
Arbeider partiet går nå også inn for 
byggeområder ute i sjøen – fore    løpig 
340 luksus leiligheter i “Venezia-
prosjektet” ved Bruabekken, og på 
kunstige øyer i sundet utenfor. Selv 
om Fylkesmannen og et mindretall 
på 19 i kommunestyret har sagt NEI 
tar ordførerkandidatene Jonstang, 
Sevik og Andersen prosjektet til den 
blå-blå regjeringa til avgjørelse.

Astrid Gundersen (innfelt) kjempet som 
gruppeleder mot bygging i Salamanderskogen 
seiret.

Et ”Brunezia”-prosjekt her vil blokkere et stort strandsoneområde.
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Det er tverrpolitisk enighet om 
at vi trenger flere barnefamilier 
i kommunen vår. Men hvis dette 
skal bli mer enn luftig prat, må 
vi faktisk gjøre bruk av det styr-
ingsverktøyet vi har som poli-
tikere. Vi må legge restriksjoner 
og rammer for hvordan det skal 
bygges, og ikke gjøre som høyresida 
her i kommunen; overlate fullt 
og helt til store utbyggere (les 
markedskreftene) å utforme bolig-
prosjektene. Utbyggernes agenda 
er å bygge mest mulig til høyest 
mulig fortjeneste. Konsekvensen er 
stadig dyrere boliger, godt tilpasset 
en kjøpesterk gruppe fra den eldre 
del av befolkningen. Dette har ikke 
bidratt til å få nok barnefamilier til 

kommunen. Tvert imot. Felleslistas 
politikk er å skaffe gode boliger til 
unge mennesker i etableringsfasen 
og til et mangfold av folk i ulike 
livssituasjoner. Det er mulig å styre 
dette, hvis vi vil. 

Felleslista vil arbeide for 
at vi får flere kommunale 
reguleringsplaner, og at det 
settes krav til private planer 
som harmonerer med det 
som skal være kommunens 
mål for en bærekraftig 
befolkningsutvikling. 

I tillegg er det viktig å skaffe til 
veie rimelige utleieboliger for 
sårbare grupper. I de senere år har 
kommunen gjennomført prosjekter 
med å bygge småhus, som beboerne 
selv har vært med på å bygge. Dette 
har vist seg vellykket og må fort-
sette, slik at flere får nyte godt av 
slike ordninger.

Felleslista går også inn for å sette 
i gang forsøk med å etablere en 
boligsektor utenfor markedet, 
dvs. som er styrt av myndigheter 
og borettslag i et samarbeid, som 
umuliggjør at boliger blir brukt 
som spekulasjonsobjekter, og som 
vil bidra til at boligprisene stabili-
seres på et akseptabelt nivå. 

En mer sosial boligpolitikk

Feil å bygge luksusboliger på landbruksareal og i sjø.
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Tilgangen til strand, sjø og skjærgård er noe av det som gjør det fint å bo på 
Nøtterøy. Men allemannsretten er under stadig press og må forsvares. Ved flere 
kommuneplanrevisjoner har Høyre og FrP planlagt for mer utbygging langs 
sjøen, og tillatt mer utbygging i 100-metersbeltet. De har også tillatt boområder 
i strandsonen under dekke at det dreier seg om næring. 

Mange som har tomter langs 
sjøen lever i god samforstand med 
omgivelsene, men en del har satt 
opp ulovlige stengsler, som gjør 
at ”folk flest” nektes rettigheter 
de har etter loven. Høyre og 
FrP-styret har aldri villet etter-
prøve lovligheten av slike stengsler 
i strandsonen. 

Stadig flere hus langs sjøen, er blitt 
sommerhus med ”mørke vinduer” 
i resten av året, derfor bør det 
vurderes boplikt i utvalgte områder.

Færder nasjonalpark  
og Østre Bolæren
Vi er stolte over at Færder nasjonal-
park er etablert siden forrige kom -
mune  valg (2013) – bl.a. gjennom 
stor innsats fra SV på Stortinget og 
i regjeringa. Her forvalter Nøtterøy  
og Tjøme en perle av største betyd-
ning for de store befolkning ene 
langs Oslofjorden og ellers. 

Nasjonal park senteret som nå er 
åpnet på Verdens Ende, vil formidle 
kunnskap om naturen her, dyreliv 
og økologi – og det er også poten-
siale for mange nye arbeidsplasser 
i tilknytning til Nasjonalparken. 
Det var en stor seier da Vestfold 

fylkeskommune og Nøtterøy (10 %)  
tok over Østre-Bolæren, men det 
har vært vanskelig å få driften til 
å gå balanse pga. stor bygnings-
masse og for dårlig ledelse fra 
Fylkeskommunen. Felleslista er 
fornøyd med at borgerliges planer 

Noen grunneiere satser på 
”tilgivelse” istedenfor til  latelse, eller 
de stoler på kostbare advokater. Så 
lenge allemanns retten stadig blir satt 
til side – er det helt snudd på hodet 
når FrP på Nøtterøy stadig skriker 
opp om at eiendomsretten langs 
kysten er truet.

Strender og skjærgård for alle.

STRAND, SJØ OG SKJÆRGÅRD  
– FOR ALLE!
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Felleslista vil:
 § Forsvare allemannsretten. Kartlegge og fjerne alle 
ulovlige stengsler i strandsonen.
 § Likhet for loven også i strandsonen!
 § Nei til boområder i strandsonen for kledd som 
næringsområder, og nei til utbygging i sjø som 
ved Bruabekken!
 § Være mer restriktive med å gi dispensasjoner fra 
byggeforbudet i strandsonen.
 § Videreføre kyststien!
 § Få fram nye kystledhytter i regi av Oslofjorden 
friluftsråd.
 § Vurdere boplikt i de sjønære områdene som er 
mest utsatt for oppkjøp til sommerhus.
 § Hummerreservater har vært vel lykket – nå trengs 
strengere restriksjoner på fritidsfiske av torsk.

Mange foreninger og 
dugnadsgjenger har gjort en 
fantastisk jobb på de øyene 
som det offentlige på vegne av 
allmennheten har overtatt fra 
Kystverket eller Forsvaret. Vi har 
tro på at dette vil lykkes også nå. 

om å åpne for fritidsboliger på Øya 
(foreløpig) ikke har ført fram, og 
støtter at Nøtterøy nå tar helt over 
og satser på frivillige krefter. 

Det er stor motstand mot å rive 
1990-anlegget, og vi støtter at det 

ikke rives nå, men at en gjennom 
kreativitet forsøker å få til en drift 
– uten at det blir et pengesluk for 
kommunen. Siden det nå er satt i 
gang en nasjonal aksjon mot å rive 
bør det også reises krav overfor 
staten, som bygde dette anlegget.

Noen grunneiere satser på ”tilgivelse” istedenfor til  latelse, eller de stoler på kostbare 
advokater. Så lenge allemanns retten stadig blir satt til side – er det helt snudd på hodet når 
FrP på Nøtterøy stadig skriker opp om at eiendomsretten langs kysten er truet.

Skal vi tillate slike stengseler i strandsonen?
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Den blå-blå regjeringa forsøker å omdanne norsk 
arbeidsliv vekk fra “den norske modellen”, der fag-
foreninger og arbeidsmiljø har hatt en viktig plass. 
Kommunene er en viktig arena for å bestemme fram-
tidas arbeidsliv, og et område der skillet mellom rød og 
blå politikk er tydelig.

Kommunen er Nøtterøys over-
legent største arbeidsplass, og de 
mange ansatte er helt avgjørende 
for om eldreomsorgen, skoler og 
barnehager og alle andre velferds-
tjenester fungerer godt. Dessuten 
har kommunen et ansvar for at 
ansatte i bedrifter som leverer 
tjenester for kommunen ikke blir 
utsatt for sosial dumping. 

Derfor vil Felleslista legge 
stor vekt på arbeidslivs-
politikk, og tilstrebe 
samarbeid med fagforeninger 
og tillitsvalgte. 

Nå stiger arbeidsløsheten. I motset-
ning til de blå mener vi det er viktig 
å bruke den enestående sterke 
statsøkonomien i Norge til å sette 
ledige hoder og hender i gang med 
å løse viktige oppgaver i offentlig 
regi, og å stimulere det nødvendige 
grønne skiftet i næringslivet. 

Nei til mer midlertidighet – rett til 
stabil hverdag!
Regjeringa har svekket arbeids-
miljøloven fra 1. juli, slik at inntil 
15 % av de ansatte som utfører 
regulært arbeid (ikke bare vikarer) 

skal kunne gå på midlertidige 
kontrakter. Dette vil ikke føre til at 
flere får arbeid, men til at vi får et 
B-lag i arbeidslivet med dårligere 
rettigheter og arbeidsvilkår, slik 
vi har sett i mange europeiske 
land. En rekke kommuner over 
hele landet har vedtatt at de IKKE 
ønsker at flere av de ansatte skal 
være midler tidige, selv om det nå 
er blitt tillatt. 

Siden Nøtterøy kommune bruker 
hele 40 millioner kroner i årlige 
vikarutgifter (tilsvarende 127 
heltids stillinger i 2010), foreslo 
Felleslista det samme her. Først 
nektet kom mu ne       styret på 
udemokratisk vis å be handle fors-
laget, men snudde så og støt tet 
enstemmig opp om Felleslistas 
forslag om heller å gjøre flere 
stillinger faste! 

Mindre deltid – mer likestilling
I dag drives kommunen 
for en stor del av kvinner i 
deltidsarbeid. I helse- og 
sosialsektoren er det bare 
26$% som jobber heltid, og 
gjennom snittlig stillings-
størrelse er 66$%. Mange 
i små stillinger kan bety 
forringing av kvaliteten 

på tjenestene, samtidig som det 
bidrar til å opprettholde store 
økonomiske skiller på menn og 
kvinner. Derfor er det viktig å få 
opp stillingsprosenten og få flere 
over på heltid. Kommuneledelse 
og fagforeninger samarbeider nå 
om å få det til. Felleslista har fått 
inn i kommuneplanen at admini-
strasjonen må rapportere på om det 
lykkes. Felleslista mener også at det 
ved tariffoppgjøra må forhandles 
om gradvis kortere arbeidsdag, slik 
at sekstimersdagen blir mulig, og 
slik at heltid kan bli det normale. 
Siden kvinner fortsatt gjør mest 
hus- og omsorgsarbeid og menn 
mest lønns arbeid, er dette en forut-
setning for større likestilling.

SATS PÅ DE ANSATTE 

– Nei til et blått arbeidsliv!
? %100 %

Faksimile fra Tønsbergs blad
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Skiensmodellen mot sosial 
dumping! 
EØS-avtalen med fri flyt av arbeids-
kraft, har ført til et voldsomt press 
mot norske lønns- og arbeidsvilkår, 
spesielt i noen bransjer. Dette 
gjelder bl.a. i bygg- og i reingjøring, 
der kommunene er storkjøpere.

Som et mottiltak mot sosial 
dumping er tariffavtalene her blitt 
allmenngjort – dvs. at det er blitt 
forbudt å gi arbeidsinnvandrere 
eller andre dårligere forhold enn 
minstebetingelsene i tariffavtalene. 
Likevel er det mange eksempler på 
at lovene blir brutt, og at arbeid-
smiljøkriminalitet griper om seg. 

Nøtterøy kommune tar stikkprøver 
ift. til egne leverandører og under-
leverandører, og Felleslista har fått 
inn i kommuneplanen at resulta-
tene av disse skal rapporteres til 
politikerne. 

I Skien fikk LO med seg NHO og 
alle politikerne på et 14-punkt-
program for å skjerpe kampen mot 
sosial dumping og arbeidslivskrim-
inalitet. Seinere er Skiensmodellen 
vedtatt i andre kommuner. Det er 
en stor seier at vi i Felleslista før 
sommeren fikk de andre politik-
erne med oss på å gi Rådmannen i 
oppdrag fremme en egen sak bygd på 
“Skiensmodellen”. Vi vil passe på at 
dette blir fulgt opp.

Respektere fagkompetanse!
Det er dessverre en del eksempler 
på at Nøtterøy kommune nedvur-
derer fagkompetanse og ikke tar 

nok hensyn til særtrekkene ved 
de ulike fagprofesjonene og den 
betydningen dette har for kval-
iteten på tjenestene. F.eks. slo 
en på stortromma og ville satse 
hverdagsrehabilitering i hjemme-
miljøet, uten å ansette tilstrekkelig 
med ergoterapeuter. Mange av 
kommunens fysioterapeuter er blitt 
satt inn i en for lav grunnbeman-
ning på sykehjemmene og har ikke 
kunnet konsentrere seg om det de 
er best på. Ordføreren og flertallet 
bak han, støttet KS´ forslag til 
arbeidstidsordninger for lærere, 
som førte til storstreik, og som 
mange kommunale ledere etter 
hvert skjønte var et feilspor. Alle 
disse og flere saker har Felleslista 
tatt opp – og det vil vi fortsette med 
om det blir nødvendig. 

New Public Management
New Public Management (NPM) er 
en felles betegnelse for moteriktige 
prinsipper og metoder som tar sikte 
på å organisere offentlig sektor 
etter modell av privat sektor/mark-
edet. En sterk satsing på de ansattes 
kompetanse og medvirkning er et 
godt alternativ til ”å leke butikk”.

Ungdom og arbeid
Nesten halvparten av de som 
trenger lærlingeplass i Vestfold får 
det ikke, og mange som slutter i 
videregående skole underveis blir 
gående uten noen å gjøre. 

Istedenfor å stigmatisere unge uten 
jobb må det opprettes flere praksis- 
og mange flere lærlingeplasser i 
kommunal regi. Kommunen bør 
tilby jobb med anstendig lønn 
istedenfor sosialstøtte for unge som 
trenger det. 

 
Nei til søndagsåpne butikker! 
Regjeringa vil ha søndagsåpne 
butikker, og beslutning om almin-
nelig søndagsåpning kan bli lagt til 
kommunene. 

Felleslista ønsker å si NEI til 
alminnelig søndagsåpning, fordi 
vi ikke vil at nesten 300 000 flere 
ansatte da må jobbe ufrivillig på 
denne dagen.

Alminnelig søndagsåpning vil 
dessuten føre til større problemer 
for mange av småbutikkene. 

? %100 %

Felleslista anerkjenner fullt ut betydningen av 
godt samarbeid på tvers av fag gruppene, men 
mener dette fungerer best om en verdsetter 
spesialkompetansen til hver enkelt faggruppe. 
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På Nøtterøy starter budsjettprosessen hver vår med 
at administrativ ledelse og formannskap samler seg 
for å planlegge nye titalls millioner i kutt i driften 
(dvs. i helse- og sosial, i skole- og barnehager osv.) Slik 
er det i mange kommuner over hele landet, og dette 
truer velferdsstaten. Rikspolitikerne tar æren for gode 
reformer, kommunepolitikerne får ansvaret for det 
som ikke fungerer i praksis. 

Trenger bedre kommuneøkonomi!
Ut fra overnevnte mener Felleslista:

• Det må skapes en kraftigere 
opinion for å øke de statlige 
overføringene til kommunene 
(det vil egentlig si at kommunene 
må få beholde mer av skatten fra 
egne innbyggere). 

• Etter en lang periode med store 
investeringer må kommunen nå 
prioritere drift og vedlikehold.

• Kommunen har økt antall 
lederstillinger (jfr. anset-
telse av en ekstra rådmann), 
og topplønningene har økt 
overlegent mest. Nå må det 
vises nøkternhet “på toppen”. 
Ingen økning i godtgjørelsene 
til politikerne – og mindre til 
konsulenttjenester!

• Ingen ønsker eiendomsskatt, men 
kommunen nærmer seg en tåle-
grense for kuttpolitikken. 

 
Utdanningsforbundet på Nøtterøy 
sa også klart fra om dette på 
årsmøtet sitt, og mange Høyre/

FrP-styrte kommuner har 
innført eiendomsskatt under den 
nåværende regjeringa. Gjennom 
store bunnfradrag er det mulig å 
lage en ordning som ikke virker 
sosialt urettferdig, og som er bedre 
enn stadig å øke prisen på plasser i 
SFO eller egenandelene i helse- og 
sosialsektoren.

Omsorg er ikke butikk
Det borgerlige flertallet vedtok 
såkalt fritt brukervalg i hjem-
metjenesten, til tross for sterke 

advarsler fra fagforeninger og 
opposisjon. Kommunen brukte 
penger på å utarbeide anbudskrav, 
men nesten ingen ville ha tilbudet, 
og det måtte avvikles. Her kastet 
de blå bort kommunens penger for 
egne ny liberalistiske kjepphester. 
Felleslista mener driften av helse- 
og omsorgs oppgaver bør være et 
offentlig ansvar! Verken bestemor, 
vår funksjonshemmede bror og 
søster eller andre sårbare grupper 
skal gjøres til varer på et marked – 
og settes ut på anbud. 

Eldreomsorg
Byggingen av nytt helsehus på 
Smidsrød og nytt sykehjem på 
Bjønnes er viktige forutsetninger 
for god eldreomsorg på Nøtterøy. 
Samtidig er det et tankekors at nye 
rom på sykehjem må stå tomme 
fordi kommunen ikke har råd til 
å bruke dem. Det er nødvendig å 
styrke grunnbemanningen på syke-
hjem og helsehus. Det er nødvendig 
å øke ergoterapiressursen i hjem-
metjenesten, for å kunne følge opp 
intensjonen om at mer rehabilit-
ering kan foregå hjemme. Flere 
boliger for eldre må bli omsorgs-
boliger i gavnet, ikke bare i navnet 
– dvs. det må være mer støtte å 
hente der enn i vanlige leiligheter. 
Bistand i hjemmet (reingjøring etc.) 
må fortsatt være gratis for dem 
med lavest pensjoner. Muligheten 
til også å kjøpe kommunale tillegg-
stjenester for eldre hjemmeboende 
må videreutvikles. Flere hele 

Situasjonsbeskrivelse: 

Tradisjonelt har mange 
tjenester på Nøtterøy 
fungert godt, men nå er 
grunnbemanningen på 
sykehjemmene for lav, og 
det har vært alt for mange 
kutt i skolen og i andre 
viktige sektorer. 

| EN VELFERDS- OG KUNNSKAPSKOMMUNE
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stillinger er viktig for kvaliteten i 
eldreomsorgen. 

Eldreomsorgen er å betrakte som 
“et kjede” av tilbud og tiltak – der 
hvert ledd – fra forebyggende folke-
helsearbeid – til pleie av døende, 
må fungere for at det skal bli bra. 

Med samhandlingsreformen og 
raskere utskriving fra sykehus, er 
dette også god kommuneøkonomi. 

Felleslista vil ha slutt på den 
diskrimineringen av eldre, 
som ligger i at de holdes uten-
for transportordningen for 

bevegelses hemmede. Her må 
Nøtterøy kommune legge press på 
Fylkeskommunen. 

Skole: Slutt på kutt – flere lærere!
Nøtterøy har satset stort på 
bygging av nye skoler. Dette har 
vært nødvendig, men samtidig 
har store lån og mye gjeld bidratt 
til kutt i skolenes budsjetter, og 
gang på gang i lærerstillinger. 
Felleslista forsvarer den desentral-
iserte skolestrukturen på Nøtterøy, 
men støtter bygging av ny skole 
på Labakken som erstatning for 
nåværende Herstad og Vestskogen. 
Men vi kommer ikke til å akseptere 

at ny skole her evt. blir brukt som 
unnskyldning for nye kutt i drifts-
budsjettene til de andre skolene. 

Situasjonsbeskrivelse: 

Om alle elever skal 
få den opplæringen 
de har krav på, 
trengs det tvert om 
flere lærere!

Enhetsskolen er under 
press. Flere private skoler 
får etablere seg. Felleslista 
vil hardnakket forsvare 
enhetsskolen og prinsippet 
om at den offentlige 
fellesskolen skal være gratis 
og gi tilpasset opplæring. 
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Felleslista er for at den nå vær ende 
privatskoleloven gir mulighet for 
skoler med en alternativ pedago-
gikk (som Steinerskolen på 
Nøtter øy). Felleslista er imot regje-
ringas lovendringsforslag, som skal 
gjøre det mye lettere å etablere 
privatskoler.

En god skole er avhengig av en 
kunnskapskultur. Respekten 
for kunnskap må framelskes av 
samfunnet og av alle som har 
ansvar i skolen. Elevene må 
gis mulighet til en allsidig og 
grunnleggende innføring i den 
kunnskapsbasen og den kultur-
arven som er en forutsetning for 
å utvikle elevene til å bli kloke 
og selvstendige individer. I en 
kunnskapskultur må det legges 
stor vekt på etter- og videre-
utdanning for lærere. Lærerne 
må sammen få utvikle skolen i 
krysningspunktet mellom viten-
skapelig kunnskap om hva som 
virker, og refleksjon over egne 
erfaringer. Skoleledelse må være 
basert på å gi pedagogisk og faglig 
inspirasjon.

Skolen har stadig fått et mer 
teo retisk preg. Praktisk-estetiske 
fag er nedprioritert til fordel for 
kunnskap som kan måles. Tester 
som PISA er i for stor grad styrende 
for skolen. Men en kunnskaps skole 
er ikke det samme som en “test-
skole”, der alt som betyr noe er det 
som kan telles eller måles. Færre 
tester, flere lærere, større satsing 
på lærenes kompetanse og vurder-
ingsevne og mer vekt på praktiske 
utfordringer, vil gi barn bedre 
muligheter til å oppleve mestring 
og læring. 

Felleslista vil styrke helsesøster-
tjenesten i videregående skole 
og sosiallærertjenesten på 
ungdomsskolene – og etablere 
sosiallærerfunksjon på 
barneskolene. 

Mange barn er utelukket fra SFO 
fordi prisene stadig er blitt lagt på. 
Nå må prisene fryses “i 100 år”, og 
helst kuttes. Familier med barn 
både i barnehage og SFO må få 
søskenmoderasjon. SFO skal både 
være lek, gi mulighet for fysisk 

utfoldelse – og til leksearbeid.

Svømmeundervisning 
I dag har 4. klassingene på 
Nøtterøy svømmeopplæring 
8 ganger à 1 time. Felleslista 
mener dette er for lite. Svømme-
ferdigheter er særs viktige for barn 
som vokser opp på ei øy. Under-
visning annen hver uke på 4. trinn, 
oppfølgende trening i 7. klasse og 
kurs i livreddende førstehjelp på 10. 
trinn bør elevene ha. Klare mål for 
undervisningen per trinn vil være 
viktig slik at oppfølgende trening 
kan gis der det trengs. 

Nei til nedleggelse av Gipø – eller 
andre kommunale barnehager!
Rådmannen og de blå (Høyre/FrP) 
har villet legge ned Gipø barne-
hage fra 1. august 2016. Felleslista 
derimot har hele veien gitt full 
støtte til foreldrene som aksjo-
nerer mot nedleggelse, og på siste 
kommunestyremøte før sommeren 
var det flertall for dette. At det 
fins en barnehage som bare har 
to avdelinger og er oversiktlig, er 
verdifullt. Under halvparten av 
barnehageplassene på Nøtterøy 
er kommunale, og det er helt 
feil å redusere denne andelen 
ytterligere. Sterkt utfordret av 
Felleslista lovet representanter 
fra Høyre å akseptere vedtaket i 
kommunestyret om ikke å legge 
ned Gipø, men først i budsjett-
behandlingen etter valget blir  
dette avgjort endelig. 

Mer til drift – mindre til 
velferdsprofitørene!
Mange har gode erfaringer med 
ulike typer private barnehager, 
men store kommersielle eiere, som 
driver barnehagene som forretning, 
har fått et sugerør til skattepen-
gene våre som er problematisk. De 
kan ta ut profitt gjennom strategisk 
og uoversiktlig selskapsorganise-
ring – og ved å spare på pensjon-
sutgifter eller kvalitet. De har krav 

Svømmeundevisning er særdeles viktig 
for barn som vokser opp på en øy

| EN VELFERDS- OG KUNNSKAPSKOMMUNE

12 felleslista SV / RØDT 2015



på offentlig støtte når de tar inn 
barn som ikke har rettigheter til 
å komme inn i kommunale barne-
hager og som disse dermed ikke 
kan få støtte for. Når det må legges 
ned barnehager som på Nøtterøy 
nå, er de kommersielle fredet av 
regelverket. 

Flere pedagoger!
En oversikt i Tønsbergs Blad 
viser at pedagogtettheten i barne-
hagene på Nøtterøy er den laveste i 
Vestfold. Slik kan det ikke fortsette! 

For venstresida er målet gratis 
barnehager til alle barn, men 
dessverre ser det ut som om det 
fortsatt er langt fram.

Fattige barn og unge
De sosiale forskjellene i Norge er 
sterkt økende, og andelen barn som 
lever i fattige familier vokser også. 
Mange av dem har ikke råd til å 
delta i de samme aktivitetene som 
andre, og kan lett føle seg utenfor. 
Å få gjort noe med “barnefattig-
dommen” forutsetter først og fremst 
at utviklingen med økende arbeids-
løshet og sosiale forskjeller blir 
snudd, at den sosiale boligpolitikken 
blir gjenreist, og at satsene for 
sosialhjelp for dem som må ha dette 
ikke er for lave. Men det trengs 

også særskilte tiltak. Felleslista har 
derfor bidratt sterkt til at dette har 
blitt et tema i Nøtterøypolitikken. 
Bl.a. utstedes det opplevelseskort til 
barn i familier med svak økonomi. 
Denne ordningen må opprettholdes 
og videreutvikles, slik at disse 
barna får være med på ulike fri -
tidsaktiviteter på linje med andre 
barn. Felleslista har også foreslått 
ekstra støtte til frivillige lag og fore-
ninger sånn at de kan ta imot barn 
uten at det koster noe. Tilbudet på 
(ungdoms-)Huset på Borgheim må 
opprettholdes og utvikles og være 
åpent om sommeren. Nyankomne 
flyktningfamilier og familier som er 
avhengig av sosialhjelp bør ha hjelp 
til lavere priser i barnehage. 

Barnevern
Det viktigste barnevernet ligger 
utenfor barnevernet selv. Det 
handler om å forebygge at barn og 
familier kommer i situasjoner der 
det blir nødvendig for det kommu-
nale barnevernet å gripe inn.

Et godt helsetilbud, barnehageplass 
til alle, en god og inkluderende skole 
og økonomiske tilskuddsordninger 
som hjelper fattige familier til gode 
oppvekstvilkår, er viktige virkemidler 
i et forebyggende barnevern.

Barnevernets oppgave er skal være 
å sikre at barn og unge som lever 
under forhold som kan skade deres 
helse og utvikling får nødvendig 
hjelp og omsorg til rett tid. 

I den senere tid har det vært reist 
til dels sterk kritikk mot barne-
vernet generelt. En del av kritikken 
kommer fra foreldre med uten-
landsk bakgrunn. 

Det kan tyde på at 
flerkulturell forståelse og 
kunnskap bør styrkes 
blant de profesjonene som 
arbeider i barnevernet. 

Felleslista vil arbeide for at barne-
vernet i vår kommune har en 
bemanning som holder mål både 
hva gjelder kvantitet og kvalitet 
og påse at det finnes økonomiske 
muligheter for god faglig utvikling 
for å møte stadig endrede krav til 
tjenesten.

Felleslista mener 
lovverket må 
endres slik at 
velferdsprofitører 
ikke kan holde 
på som nå, og at 
kommunene må 
være villige til å 
ta over flere av 
barnehagene. 

| EN VELFERDS- OG KUNNSKAPSKOMMUNE
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Frivillig arbeid
Felleslista beundrer all den energi, 
tid og kreativitet som legges 
ned av gratis arbeid av tusenvis 
av fri villige i vår kommune – i 
idrettslag, på kulturfeltet, i sosial 
omsorg, gjennom frivillighets-
sentral og velforeninger – og på en 
rekke andre områder. Vi ønsker at 
kommunen etter evne skal legge 
økonomisk bedre til rette for 
fri villigheten, samarbeide og være 
lyd høre. 

Kultur og idrett
Kulturens betydning for folk 
er uvurderlig. Mennesker i alle 
aldre nyter formidling av kunst 
og kultur og mange finner stor 
glede ved egen utøvelse – aleine 
eller sammen med andre. Barns og 
unges delaktighet i teater, musikk 
og bildeformidling, er kreative 
aktiviteter som bygger deres selv-
bilde og styrker deres skaperglede.  

Felleslista ønsker å styrke 
kulturskolens mange tilbud og vil 
at kulturskolen skal være for alle 
– uansett økonomisk situasjon. Vi 
ønsker derfor å holde egenandelene 
så lave som mulige.  

Sang og musikk har en terapeutisk 
betydning for eldre- pasienter. De 
med nedsatt funksjonsevne har 
stor glede av å kunne synge – og 
demenspasienter deltar aktivt. 
Felleslista ønsker å øke midlene til 
den «Kulturelle spaserstokken» 
og påse at kulturtilbudene frem-
stilles i størst mulig nærhet til 
folk som lever i omsorgstrengende 
livssituasjoner. 

Den profesjonelle kulturutøvelse 
har flotte kår i vår kommune. 
Kulturhuset lager et fremragende 

program hvert halvår, og vi har 
en kulturhusadministrasjon som 
sørger for et program som både 
er bredt og smalt nok til å ivareta 
særegne uttrykk. 

Tønsberg og Nøtterøy bibliotek 
må settes økonomisk i stand til 
å videreutvikle seg i den viktige 
rollen som litteratur- og kulturfor-
midler, kunnskapssenter og arena 
for aktuell debatt. 

Felleslista vil at Nøtterøy kommune 
skal fortsette å samarbeide med 
historielaget og stiftelsen Fagertun. 

Idrettslaga i Nøtterøy kommune 
har svært stor betydning for mange 
i barne- og ungdomsåra, og også 
mange voksne deltar som aktive, 
frivillige eller som publikum. 
Idretten er viktig både sosialt 
og gjennom sin betydning for 
folkehelsa. 

Kommunen må støtte 
opp om idrettslaga 
– og ta sitt ansvar 
for å vedlikeholde og 
utvikle arenaer for 
idrettslig utfoldelse, 
og vedlikeholde 
og utvikle nye 
nærmiljøanlegg. 

| EN VELFERDS- OG KUNNSKAPSKOMMUNE
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De menneskeskapte klimaendringene viser at det kapitalistiske systemet, der 
veksttvangen er helt grunnleggende, aldri kan bli bærekraftig. Enda mer gjelder 
dette for land som Norge hvor økonomien er gjort avhengig av oljeutvinning. 
Istedenfor virkelig å gå løs på et grønt skifte til et fornybar samfunn, klamrer 
både Arbeiderpartiet og de blå-blå seg til forestillingen om at “vi” kan kjøpe oss 
klimaavlat ved å støtte dem med minst utslipp (U-land), istedenfor å kutte selv. 
Norge og den rike delen av verden vil i hovedsak kjøpe seg fri. Dette er en slags 
klimaimperialisme, som står i direkte motsetning til miljøbevegelsens parole om å 
tenke globalt – og handle lokalt! 

Nøtterøy: Manglende prioritering 
Historisk har Nøtterøy hatt mange 
planer for klimaarbeidet, men i 
praksis har det skjedd for lite og for 
seint, og egne vedtak er blitt brutt. 
Det fins heller ingen oppdatert 
måling av klimagassutslipp. Nå har 
kommunestyret vedtatt at klima- og 
planen skal revideres i år, og på nytt 
vedtatt at vedtaket om å rapportere 
på resultater må følges opp. Dette 
er utmerket, men hvor mye det vil 
føre til i praksis vet vi ikke. 

Nøtterøy har også et klimaråd, 
der det kommer fram mange 
gode ideer om hva som kan 
gjøres, og hvor det tas gode 
initiativ. Men den politiske 
ledelsen og Rådmannen har 
ikke evnet å prioritere dette 
klimaarbeidet. 

Den viktigste forutsetningen for å få 
til noe i klimapolitikken på Nøtterøy 
ville faktisk være å få en politisk 
ledelse som “dirigerte” administra-
sjonen til å prioritere dette.

Miljøvennlig oppvarming og 
energiøkonomisering
Dette er kanskje det området 
hvor det er mulig å oppnå størst 
reduksjon i klimagassutslipp 
– raskest. 

Redusere søppel
På Nøtterøy har vi et bra system for 
kildesortering, men selve søppel-
mengden fortsetter å vokse – med 
dette også energibruken og klima-
gassutslippene. Felleslista vil fort-
sette å spre postkassemerker med 
”Reklame nei takk”, og vil at alle 
butikker bør ha mottak for embal-
lasje fra egne produkter, slik at det 
legges press på produsentene for å 
produsere mindre søppel. 

Bussmetro og sykkel
Personbilene står for over 20 % av 
klimagassutslippene i Norge – og 
over 40 % på Nøtterøy. I norsk 
sammenheng er privatbilismen 
særlig dominerende i Tønsberg og 
omegn, men det er blitt noe bedre 
etter omlegging av busstilbudet fra 
2004. I utgangspunktet er det umulig 
for kollektivtrafikken å konkurrere 
med privatbilen overalt – hele tida. 

KLIMAPOLITIKK KREVER 
LOKAL HANDLING!

Felleslista vil:
 § Skifte ut alle oljefyrer i kom -
munale bygg i løpet av kommune-
styreperioden 2015–2019 
(lovpålagt fra 2020). 

 § At kommunen fortsetter å gi råd 
til husstander som nå skal bytte 
ut oljetanker – og at det gis øko -
nomisk tilskudd til dette. 

 § Vedta krav om miljøvennlig 
oppvarming og energieffektivitet 
ved all byggesaksbehandling i 
kommunen.

 § Videreføre energiportalen som 
gjør at enkeltfamilier kan få råd 
om energiøkonomisering i eldre 
bygg, og gjøre at denne blir godt 
kjent blant folk.

 § Få fram pionerprosjekter på 
”grasrota” som viser hva som er 
mulig å få til av energiøkonomi-
sering og klimagassreduksjoner 
i praksis. Her er det gjennom-
ført et forsøk på Torød, men vi 
trenger flere og med mange flere 
deltakere.

 § Utvikle et klimaregnskap for 
kommunen som viser om vi får til 
noe mer enn prat. 
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Målet må være å være bli det mest 
foretrukne alternativet på noen 
sterkt trafikkerte strekninger, der 
det bør etableres bussmetro (eller 
evt. en baneløsning). 

Konseptvalgutredningen for 
ny fastlandsforbindelse viser at 
det ligger godt til rette for dette. 
Det er også svært mye å vinne 
klimapolitisk på å unngå bil mest 
mulig på avstander under 3 km. 

Felleslista vil:
 § Framfor alt at Nøtterøy/Tønsberg 
kommer innunder statlige ordninger 
for driftsstøtte til kollektivtrafikk – 
samtidig som lokale myndigheter 
må sette restriksjoner (økonomisk 
eller fysisk) på biltrafikk i bymessige 
områder.

 § Arbeide for bussmetro på egen trasé 
og med særlig hyppige avganger på 
noen strekninger. 

 § Legge til rette for mer sykling. 
Vedlikeholde sykkelstiene – og 
fjerne trafikkfarlige krysning-
spunkter. Etablere sykkeleks-
pressveier, slik det er foreslått i 
konseptutvalgsutredningen for ny 
fastlandsforbindelse.

 § Etablere låsbare sykkelskur på 
Borgheim og Teie, og etter hvert ved 
flere knutepunkt der det er aktuelt å 
skifte fra sykkel til buss eller fra bil 
til buss.

Lavutslippsbiler
 § Ved alle nyinnkjøp til Nøtterøy 
kommune skal det kjøpes lavut-
slippsbiler (e-biler, hybrid eller evt. 
biogass fra lokalt anlegg), dersom 
det ikke er godtgjort svært gode 
grunner for noe annet.

 § Ved store kommunale arbeids-
plasser etableres det ladestasjoner 
for e-bil, og kommunen må jobbe 
for flere ladepunkter.

Salamanderskogen” på Torød – et flott grønt lokalområde.
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NØTTERØY – “EN KOMMUNE I VERDEN”
En god kommunepolitikk krever stor lokalkunnskap, men det er også nødvendig 
å se at lokalpolitiske spørsmål må forstås i en storpolitisk sammenheng. 
Klimapolitikken og jordvernet i dette programmet er eksempler på dette. Det 
samme bitteliten del av de store internasjonale flyktningestrømmene som følge av 
krig, nød og undertrykking når hit. 

I dag deltar Norge i TISA-
forhandlingene om liberalisering 
av internasjonal tjenestehandel. 
Innholdet i disse forhandling ene 
skal hemmeligholdes til fem 
år etter at avtale blir inngått. 
Regjeringa nekter å være 
konkret om Norges posisjoner i 
forhandlingene, men Wikileaks har 
lekket viktige opplysninger. 

Disse tyder på at nesten alle 
velferdstjenester må ut på anbud 
– og at det kan bli forbudt å 
gjøre velferdstjenester som er 
blitt privatiserte offentlige igjen! 
Felleslista krever at det må bli full 
åpenhet om Norges posisjoner 
i disse forhandlingene, og at 
Norge må vurdere å trekke 
seg ut av forhandlingene. Dette 
blir en svært viktig sak i denne 
kommunevalgkampen.

EØS-avtalen legger mye av norsk 
lovgivning til EU og er derfor 
udemokratisk. EØS-avtalen 
forverrer bl.a. problemene med 
sosial dumping. Felleslista ønsker 
en debatt om å erstatte EØS med en 
frihandelsavtale med EU.

Gjennom gigantiske tyske 
Rheinmetalls oppkjøp av Vinghøg, 
har Nøtterøy fått en viktig plass 
i den internasjonale våpenindus-
trien. “Produkter” som er utviklet 
her har spilt eller spiller en viktig 

rolle i kriger på andre kontinent, 
og bruken av dem er utenfor norsk 
kontroll. Felleslista mener det er 
helt feil å legge til rette for en slik 
produksjon i et lite boligområde 
på Nøtterøy, og mener de ansatte 
har verdifull kompetanse som må 
kunne brukes til noe bedre.

Flyktninger og integrering
Flere tusen flyktninger som er 
innvilget lovlig opphold i Norge blir 
sittende lenge i asylmottak å vente 
på å få bosette seg i en kommune. 
Dette er den dårligst mulige starten 
på å bli aktive deltakere i det norske 
samfunnet. Derfor har Nøtterøy 
bestemt seg for å ta imot noen flere 
flyktninger enn før (48 i år og 43 
neste år). Bare FrP har sagt NEI 
når ansvarlig FrP-statsråd Solveig 
Horne har bedt oss om dette. 

Flyktningestrømmen til Europa 
har økt på grunn av den grusomme 
krigen i Syria, men også fordi 
norsk og vestlig krigføring i 
andre verdensdeler har skapt nye 
flyktning strømmer – fra land 
som Libya og Afghanistan. Når 
Stortinget vil at kommunene skal 
bosette flere syriske kvoteflykt-
ninger bør Nøtterøy si JA til å ta sin 
del av jobben. Staten har det økono-
miske ansvaret. 

På Nøtterøy har vi gode erfaringer 
med å få til integrering der mange 
bidrar frivillig. Arbeid til flere er 
hovednøkkelen til å få det til enda 
bedre. Jo større andel av innvan-
drerne som kommer i arbeid, 
jo større muligheter er det for 

vel  lykket integrering. Kommunene 
som arbeidsgivere kan bidra med å 
ansette kvalifiserte arbeidstakere 
med innvandrerbakgrunn. Det er 
også viktig med gode møteplasser 
– f.eks. gjennom idrett- og foren-
ings liv og naboskap, der folk treffes 
på tvers av kulturskiller. Frivillige 
ildsjeler har vært og vil være 
vik tige for å få til slike møteplasser.

I dag er de fleste klar over at 
arbeidsinnvandrere er helt nødven-
dige for å drive viktige sektorer 
i norsk økonomi, og for økono-
misk vekst. Samtidig virker det 
ødeleggende på velferdsstaten 
når useriøse arbeidsgivere (eller 
enkeltpersoner) benytter seg av 
svart arbeid, eller dumper lønns- 
og arbeidsvilkår. 

Tidligere tok fordommer og 
rasisme utgangspunkt i biologiske 
og genetiske kjennetegn – som 
forskjeller i hudfarge. I dag er det 
like viktig å bekjempe diskrimin-
ering på grunnlag av kultur og reli-
gion – f.eks rettet mot jøder eller 
muslimer.

Vellykket inkludering er viktigste 
forutsetning for å forhindre at 
det vokser fram miljøer som står 
for voldelig politisk eller religiøs 
ekstremisme, men det er også 
nødvendig med idékamp. Ikke minst 
gjelder dette overfor rasistiske og til 
og med nynazistiske miljøer, som vi 
har erfaringer med lokalt.
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EN ANNEN MÅTE Å DRIVE POLITIKK PÅ
Felleslista SV/Rødt har ikke bare 
en alternativ politikk, men også en 
annen måte å tenke og drive poli-
tikk på. Vi har størst innflytelse når 
vi samarbeider med fagforeninger, 
miljøvernere, aksjons- og inter-
essegrupper i Nøtterøysamfunnet, 
som vi har nevnt flere eksempler på 
i dette programmet. Vi lærer av å 
høre på disse, vi tar syns punkt ene 
deres inn i den kommunal politiske 
debatten, fører kunnskap fra saks-
utredninger og debatter tilbake 
til dem, og viser til erfaringer på 
hvordan det kan være lurt å gå 
fram for å få gjennomslag. Vi er 
aldri redde for å reise nye saker.  

Da det blei avdekket en korrup-
sjons     sak i denne perioden, mente vi 
det var feil ikke å gå til anmeldelse. 

Felleslista ser svært positivt på 
meningsmålinger som viser at 
Nøtterøy for første gang kan få noe 
annet enn blått styre, og vil gjerne 
samarbeide for å få til dette. Men 
i areal- og miljøpolitikken er vi 
grønnest, i arbeidslivs- og velferds-
politikken rødest. Kommer vi “på 
vippen” vil vi stille kon krete krav 
som kan gjøre politikken grønnere 
og rødere.

ST
EM

 FELLESLISTA

felles
listaKOM

MUNEVALGET 2015 - NØTTERØY

Forslag som blir nedstemt i 
begynnelsen går ofte igjennom 
etter hvert – når det viser 
seg at de har folkelig støtte. 
Vi passer også nøye på at 
saksbehandling og forvaltning 
går riktig for seg, og her er 
mye oppnådd siden vi kom 
inn i Nøtterøypolitikken, men 
her trengs også varslere som 
kjenner praksis. 
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TONE KALHEIM, 2. kandidat FAY STENVOLL, 3. kandidatJØRN MAGDAHL, 1. kandidat

Etter 28 år som markant 
kommune politiker er Jørn Magdahl 
innstilt på enda et krafttak. 

De første åra i kommunepolitikken 
oppnådde han tillit ved å utfordre 
maktarrogansen til et Høyrestyre 
som var vant til å få det som det 
ville. Han avslørte en rekke ulov-
ligheter – ikke minst i strandsonen. 
Seinere har Magdahl bidratt 
sterkt til at forsvaret for de grønne 
kvalitetene ved Nøtterøy – mot 
nedbygging av skog og matjord, 
er blitt selve hjertesaken for 
Felleslista. 

I hovedutvalget for helse- og sosial 
omsorg har Magdahl blant annet 
engasjert seg mot konkurran-
seutsetting av hjemmetjenesten. 
Det siste året har han jobbet 
spesielt mye med arbeidslivspoli-
tikk, og vil fortsette med det. I 
vår utarbeidet han selv en større 
sak til kommunestyret om viktige 
arbeidslivsspørsmål (se dette 
programmet), og fikk gjennom 
viktige forslag. 

– For noen er politikk et leve-
brød, for meg har lokalpolitikken 
hele tida vært et sterkt engas-
jement ved siden av full jobb i 
videregående skole. Nå har jeg 
imidlertid tatt delvis AFP. Det 
blir fint både å kunne fortsette å 
møte unge mennesker gjennom 
undervisningen, og å få god tid til 
å arbeide med de kommunalpo-
litiske sakene, sier Felleslistas 1. 
kandidat.

65 år bor på Tømmerholt og er 
fysio terapeut på SIV Tønsberg 
Har vært aktiv politiker i 16 år 
og i den siste perioden medlem 
av Hovedutvalg for Miljø og 
kommunal teknikk. Her har hun 
har hatt en restriktiv holdning 
til dispensa sjonssaker i strand-
sonen, jobbet aktivt for miljøsaker 
og trygge skoleveier og hatt stor 
fokus på å begrense utbygginger 
i LNF områder. Bevaring av 
bygninger med kulturhistorisk verdi 
har alltid vært viktig. Det skal det 
fortsatt være.

Det er viktig å sikre gode vilkår 
for barnehagedrift og ivaretagelse 
av kommunale barnehager på 
Nøtterøy. Helse-og omsorgstje-
nester med rehabiliteringstiltak 
må styrkes og aldri settes ut på 
anbud. 

Skole, læringsvilkår og varierte 
fritids tilbud for barn og unge i 
kommunen danner grunnlaget 
for deres videre liv. God lærertet-
thet og allsidig tilbud til barn 
er en nødvendighet. SFO og 
kulturskoletilbud bør være gratis. 
Kommunen må skape nye lærling-
plasser for elever blant annet i 
helse og omsorgsfag.

Det flotte særpreget ved Nøtterøys 
natur må bevares ved å begrense 
utbygging på grønne arealer men 
tillate fornuftig fortetting av boliger 
i eksisterende bomiljø. Vi må aktivt 
jobbe for å skape bedre levevilkår 
for fattige barnefamilier og sørge 
for at vi gir gode kommunale 
tjenester til våre innbyggere.

28 år, bor på Borgheim og jobber 
på Skjervekiosken. Mor til ei 
datter på 7 år. Ny i kommunesty-
revalg, men aktiv i politikken i 15 
år. 

Hun er opptatt av at barn og 
unge skal ha tilgang på nødven-
dige ressurser til en god og trygg 
oppvekst. Bevaring av kommu-
nale barnehager, økte midler til 
skolene, svømmeopplæring og 
bedre fritidstilbud for ungdom 
er hennes hjerte saker. Nøtterøy 
trenger flere barnefamilier, og Fay 
ser derfor på satsning på barn 
og unge som særdeles viktig. 
Bevaring av søskenrabatten når 
den ene av søsknene går over 
i SFO, anser hun som grunn-
leggende for at småbarnsfamilier 
skal bosette seg på Øya. Viktig 
er også at øya vår fremdeles må 
være vår felles øy. Fay er sterkt 
mot utbygging av strandsonene, 
og mot at landbruks arealer og 
grønt områder brukes til boligbyg-
ging. Dette er fellesarealer til det 
beste for alle Nøtterøys beboere.
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1  Jørn Magdahl SKALLESTAD   Kumulert
2  Tone Evy Kalheim TØMMERHOLT   Kumulert
3  Fay Kristin Tegnander Stenvoll BORGHEIM  Kumulert
4  Anders Lundby FØYNLAND
5  Astrid Gundersen FØYNLAND
6  Per Kristian Samuelsen TORØD
7  Ingunn Skodvin-Hvammen TEIE
8  Vibeche Hamrell MUNKEREKKA
9  Bent Hagberg-Olsen TØMMERHOLT
10  Ellen Horn Langeland TØMMERHOLT
11  Harald J. Skagen Ekeli NESBRYGGA
12  Kaja Vintervold Asmyhr TEIE
13  Mikkel Moripen Møystad TEIE
14  Elisabeth von Krogh ELGESTAD
15  Tone Margrethe Dahl SKALLESTAD
16  Mona Grete Storli MUNKEREKKA
17  Mats Grorud KNARBERG
18  Vigdis Vigrestad GUNNESTAD
19  Anne Hamrell HÅRKOLLEN
20  Per Velde GUNNESTAD
21  Anne Grorud Ingebrigtsen TEIE
22  Arne Aronsen TORØD
23  Ambjørg Haakaas Andresen HÅRKOLLEN
24  Kjersti Kværne VALHALLA
25  Geir Hansen KJØPMANNSKJÆR
26  Eli Lyssand TORØD
27  Erik Stangeland VALHALLA

Kandidater til  
Kommunestyret Nøtterøy  
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