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Valgprogram for nye Tønsberg SV 1 

En ny kommune for de mange - ikke for de få! 2 

Vi har en ambisjon om å være del av et nytt flertall som skal styre kommunen etter sammenslåinga 3 
mellom Tønsberg og Re. Et slikt nytt flertall må ha en ny politikk i forhold til det blå regimet som har 4 
styrt Tønsberg i mange år. Partiets hovedslagord; «For de mange – ikke for de få» viser den retninga 5 
vi mener politikken må ha. Vi vil ha en tillitsreform der makt skal flyttes til møtet mellom fagfolk og 6 
brukere. SV vil bygge en god og sterk velferdskommune for de mange, ikke minst for de som ikke så 7 
lett vinner fram i konkurransen om penger og makt. Dem er det mange av i kommunen. De 8 
privilegerte må få mindre makt og innflytelse 9 

Tønsberg SV går til valg på et helhetlig program som dekker mange områder av folks liv.  10 

 11 

Vi har imidlertid blinka ut 3 hovedsaker ved dette valget: 12 

Den første handler om velferd for de mange barnefamiliene: Vi vil ha ei satsing på SFO, med økt 13 
kvalitet og bemanning. Ikke minst ønsker vi å GJØRE SFO GRATIS I LØPET AV DEN KOMMENDE 14 
FIREÅRSPERIODEN, med en nedtrappingsplan av egenandelene fra dagens nivå på rundt 3.000 kr. pr. 15 
mnd. Vi mener dette vil sikre større oppslutning om ordninga – mange hundre barn står utafor 16 
ordninga i dag – og det vil lette integreringa av barn med en annen etnisk bakgrunn. Med en 17 
nødvendig eiendomsskatt vil dette la seg finansiere. 18 

 19 

De to andre sakene handler om miljøpartiet SV: 20 

VI SIER JA TIL EN KLIMA- OG MILJØVENNLIG LØSNING FOR VEIPAKKE TØNSBERG, MED EI NY BRO VED 21 
KANALBROA, OG SATSING PÅ KOLLEKTIVTRAFIKK, SYKKEL OG GANGE. 22 

Vi sier nei til de klima- og miljøfiendtlige løsningene med tunell under byfjorden eller bru over til 23 
Vear/Jarlsberg, da disse vil øke biltrafikken. Vi sier også nei til bompenger for å finansiere disse 24 
prosjektene. 25 

TÆNSBERGS SV VIL SIKRE MATPRODUKSJONEN VÅR – DET ER MATEN VI LEVER AV. 26 

TØNSBERG SV VIL HA ET STRENGT REGIME FOR JORDVERN. Vi sier nei til bygging på dyrka eller dyrkbar 27 
mark. Det skal bare unntaksvis kunne bygges på landbruksjord, og da skal det ryddes tilsvarende ny 28 
jord.  29 

 30 

BLI MED Å SKAPE ET NYTT FLERTALL FOR EN NY POLITIKK I EN NY KOMMUNE!  31 
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Helse- og velferdspolitikk:  63 

Alle skal ha et godt og verdig liv 64 

Tønsberg er godt sted å leve med mange muligheter for de som er friske og har nok ressurser.  65 
Likevel er det mange som blir stengt ute fordi de er fattige, har funksjonsnedsettelser eller føler at de 66 
ikke passer inn. Det handler om alt fra universell utforming av det fysiske miljøet og hjelp til sosial 67 
deltagelse.  I dag er opplever mange at tjenestene er lite koordinerte, informasjon til brukere og 68 
pårørende svikter, og folk med sammensatte vansker kan falle mellom de kommunale tilbudene. 69 

Vårt svar på disse utfordringene er at den nye kommunen må tenke nytt.  SV legger tre 70 
grunnleggende premisser til grunn for utviklingen av en ny kommune og særlig i helse og 71 
velferdspolitikken. 72 

SV vil: 73 
• En tillitsreform med økt makt til møtet mellom fagfolk og brukere. 74 
• Vedvarende fattigdom er uakseptabelt. 75 
• Bolig til alle. 76 

En tillitsreform med økt brukermakt. 77 
SV vil ha en tillitsreform som snur på hierarkiet i helse- og omsorgstjenesten i den nye kommunen. 78 
Fagpersonene skal få ansvar for å utforme tjenestene i samarbeid med eldre, syke eller folk med 79 
funksjonsnedsettelser. 80 

SV vil: 81 
• Alle som mottar tjenester skal få makt til å bestemme innholdet og å få tjenesten tilpasset 82 

sine behov og ønsker.  83 
• Kontakten og samarbeidet med pårørende skal bedres. 84 
• Ha et aktivitetskort på en halv times selvbestemt aktivitet i uka for alle som har alvorlige 85 

funksjonsnedsettelser og som trenger bistand  86 
• Alle voksne skal ha rett til å bestemme når de skal legge seg, stå opp og spise i forhold til sin 87 

døgnrytme og sine behov.  88 
• Alle skal ha en fast kontaktperson, med ansvar for å koordinere hjelpen, og bistå med søke ut 89 

fra behovet, og evt. klage på manglende tilbud.  90 
• Det skal utvikles et sikkert elektronisk kommunikasjons og avviksmeldings-system for brukere 91 

og aktuelle pårørende (om brukeren ønsker det). 92 
• Avvikle alle ordninger med bruk av velferdsprofitører for å få koordinerte tjenester basert på 93 

tillitt, ikke kontrakter og detaljerte anbud. Frivillige og ikke- kommersielle aktører bør fortsatt 94 
ha en viktig rolle, men kommunen skal ha ansvaret for helten i tjenestetilbudet og 95 
samordningen av dette. 96 

• Det opprettes brukerråd på alle tjenesteområder. 97 
• Ingen beboere i kommunale boliger skal måtte flytte mot sin vilje.  98 
• Den nye kommunen lager et borger ombud/helse og sosialombud som skal sikre at folk i 99 

enkeltsaker får den hjelpen de har krav på. 100 

http://www.sv.no/


 

Tønsberg SV – osvika@online.no www.sv.no 
Re SV – heming.olaussen@gmail.com 5 
 

Bekjempe fattigdom 101 

SV vil: 102 
• Barnetrygd skal ikke regnes som foreldres inntekt når sosialhjelp beregnes 103 
• Gjennomføre en plan for gratis skolemat – som begynner med enkle måltider. 104 
• Sikre lav egenbetaling på barnehage og søskenmoderasjon på tvers av barnehage/SFO 105 
• Sikre gratis skolefritidsordning i løpet av 4 års-perioden som en start på heldagsskolen. 106 
• Skape flere gratis kultur-, aktivitets- og møteplasser for barn og unge. 107 
• Fortsette aktiv sommer og sikre ferietilbud for barn mellom 7 og 16 år, i samarbeid med 108 

ideelle organisasjoner 109 
• Gratis utlån av fritidsutstyr i samarbeid med idretts og frivillige organisasjoner. 110 
• Sikre sosialfaglig kompetanse på NAV 111 
• Gi familier med barn rett til en stabil bo situasjon 112 
• Styrke Nav og tjenester og tilbud rettet mot unge for å sikre arbeid og aktivitet 113 
•  Samarbeid mellom NAV, kommune og bedrifter om kurs og praksisplasser 114 
• NAV skal gi et tydelig lavterskel tilbud om økonomisk og praktisk rådgivning for mennesker i 115 

kriser – både knyttet til økonomi/gjeld, bolig, og sykdom. Rådgiver skal også fungere som 116 
kontaktperson/veileder i forhold til resten av NAV og kommunen.  117 

Helse og omsorgstjenester i institusjoner 118 

SV vil: 119 
• Kommunen lager egne planer for hvordan de skal gi et godt tilbud om behandling og 120 

psykosial rehabilitering for innbyggere som trenger det som følge av psykiske lidelser og/eller 121 
rus. Døgnbemannede boliger, integrerte tilbud med behandling, bolig og arbeid/utdanning, 122 
medisinfrie tilbud og brukerstyrte senger er tiltak som bør vurderes. 123 

• Fokus på ernæring i våre institusjoner. Sykehjem skal ha eget kjøkken slik at syke og eldre 124 
sikre matlyst og næringsrik mat.  125 

• Det lages et småhusprosjekt med tilstrekkelig faglig oppfølging og skjerming for brukere med 126 
svekket bo-evne. 127 

• Mennesker med alvorlige funksjonsnedsettelser har krav på ferie på linje med andre. 128 
Kommunen skal kartlegge ønsker og behov, og bistå i å tilrettelegge dette. 129 

Bolig til alle 130 
Alle mennesker skal ha et sted å bo. Folk skal ha tak over hodet uten gjeld opp til taket. Husbanken, 131 
kommuner og boligbyggelag må bidra til å skape et boligmarked som fungerer for alle. Flere boliger 132 
må etableres utenfor dagens kommersielle boligmarked. Sosiale boligprosjekter demper prisene i 133 
resten av markedet fordi folk får et alternativ. 134 

 SV vil: 135 
• Sikre boligtomter og kommunal boligbygging 136 
• Etablere kommunale tomteselskap og samarbeide tett med boligbyggelaget for å få flere 137 

billigere boliger, og flere leiligheter til en persons husholdning. 138 
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• Legge til rette for rimeligere boliger for førstegangsetablerere 139 
• Utvikle modell for leie – til eie 140 
• Bruke planverket og plan og bygningsloven til å prioritere prosjekter med leiligheter for folk 141 

flest, compact living og en variert bolig struktur. 142 

Alkoholpolitikk 143 
SV ønsker en streng alkoholpolitikk som vektlegger å redusere bruk og skader. 144 

 SV vil:  145 
• Skjenking til kl. 02:00 sommer som vinter 146 
• Videreføre arbeidet med streng skjenkekontroll, ansvarlig vertskap mv. 147 
• Jobbe sammen med Vestfold kollektivtransport og taxinæringen for nattbusser og rask 148 

tømming av byen etter skjenkeslutt 149 
• Kommunen skal utrede tiltak for at det også er utesteder med 18 års aldersgrense. 150 
• Det skal ikke gis skjenkebevilling til steder som ikke er universelt utformet.  151 

Universell utforming 152 

Universell utforming er en strategi for planlegging og utforming av produkter og omgivelser for å 153 
oppnå et inkluderende samfunn med full likestilling og deltakelse for alle. 154 

SV mener kommunen må legge universell utforming til grunn for all planlegging. Tønsberg skal bli en 155 
foregangskommune på universell utforming. 156 

SV vil: 157 
• At alle fortau og gangstier skal måkes om vinteren på lik linje med veiene 158 
• En forenkling av tilgjengelighet, rutiner og publikumstilnærming i store systemer som NAV – 159 

brukernes perspektiv og innflytelse må styrkes. 160 
• Det skal være et krav i samband med nybygging og fornying av tillatelser at alle bygg, 161 

restauranter osv. som er beregnet for publikum at de skal være universelt utformet, også 162 
mht. tilgjengelighet til toaletter 163 

• Folkevalgte med funksjonsnedsettelser skal på alle måter gis likeverdige vilkår som alle 164 
andre. Systemet må tilpasses, ikke den enkelte funksjonshemmete 165 

• I alle planer og byggesaker legges universell utforming til grunn med tanke på uteareal så vel 166 
som tilgjengelig til og inne i bygget 167 

• Det skal vedtas en egen plan for universell utforming av nye Tønsberg med ambisiøse og 168 
konkrete mål og en egen handlingsplan. Planen skal særlig fokusere på skjulte handikapp. 169 
Denne skal inngå i kommunens plansystem, herunder kommuneplan.  170 
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Flyktninge- og integreringspolitikk   171 

SV vil at Tønsberg skal være en solidarisk kommune. Flyktninger kan være en berikelse og en ressurs 172 
for samfunnet. Det forutsetter en god og vellykket integreringspolitikk. Vi må ha en 173 
flyktningeadministrasjon som har nødvendige ressurser, et godt skole- og boligtilbud, satsing på 174 
arbeid og deltakelse. Frivillige organisasjoner må mobiliseres. 175 

SV vil: 176 
• At Tønsberg skal ta imot det antall flyktninger som staten ber om 177 
• At alle nyankomne flyktninger får tilstrekkelig bistand 178 
• At norskopplæringa holder høy kvalitet 179 
• At arbeidslivet mobiliseres for å skaffe fram lærlingeplasser, praksisplasser og fast arbeid 180 
• At kommunen har koordineringsansvaret, men at frivillige organisasjoner mobiliseres for å få 181 

opp deltakelse i fritidsaktiviteter og organisasjonslivet 182 
• At det satses systematisk på frivillige flyktningeguider, vertsfamilier o.l. 183 
• At kommunen mobiliserer og nyttiggjør seg den kompetanse og de ressurser den enkelte 184 

flyktning innehar, som kan brukes til samfunnets beste 185 
• At kommunen slår ned på og tar avstand fra all rasisme og diskriminering basert på hudfarge, 186 

etnisitet, kultur. 187 

Oppvekstpolitikk 188 

Barndommen varer hele livet! 189 

Barnehagepolitikk 190 
Barnehagen er viktig for barna og for barnefamiliene. SV vil derfor sikre at alle, men de ikke minst de 191 
minste barna har få og stabile voksne å forholde seg til. Vi vil sikre god og stabil bemanning gjennom 192 
hele åpningstida. Alle skal ha råd til en barnehageplass. 193 

SV vil: 194 
• Kommunen skal ha full barnehagedekning, og opptak gjennom hele året. 195 
• Barnehagene skal primært drives i kommunal regi. Velferdsprofitørene skal holdes utenfor 196 

Tønsbergs barnehager! 197 
• Det skal være en god kvalitet i Tønsbergs barnehager. En kvalitetsplan må vedtas. 198 
• Det skal være tilstrekkelig og kompetente ansatte i barnehagene 199 
• Åpningstidene bør være tilpasset foreldrenes arbeids- og reisetid 200 
• Det skal gis et sommertilbud for de som trenger det 201 
• Det skal tilbys sunn og gratis mat i alle barnehager 202 
• Det innføres et nærbarnehageprinsipp hvor barna får fortrinn i den nærmeste barnehagen og 203 

rett til barnehage i nærskolens opptaksområde 204 
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Gratis skolefritidsordning 205 
SV mener SFO bør omformes slik at alle barn i småskolen kan delta, og slik at lekser gjøres der, med 206 
leksehjelp fra kompetente voksne. Dette vil gi sosial utjamning, sikre at barns fritid er fri tid, gir mer 207 
tid til familieliv og samtidig gi god integrering av flyktningbarn. SFO må bli billigere, og etter hvert 208 
gratis, og bemanningen bør styrkes. Gratis SFO er en start på et heldagsskoletilbud i Tønsberg. 209 

SV vil: 210 
• Ha en nedtrappingsplan for egenandeler i SFO – mål om gratis SFO i løpet av valgperioden  211 
• Gjøre SFO om til en aktivitetsskole, og øke kvaliteten på tilbudet 212 
• Integrere øvingsarbeidet i størst mulig grad i skoletiden, der klasselærer skal ha ansvar for å 213 

gi leksehjelp, veilede på SFO eller gi oppgaver hjemme når det er absolutt nødvendig 214 
• Styrke bemanning og kompetanse i SFO 215 
• Gi barna et bredt tilbud om aktiviteter i samarbeid med kulturskolen, idretten og andre 216 

frivillige lag og foreninger. 217 

Skolepolitikk 218 
Barn og unge har mye kunnskap om livet sitt. De er like mye verdt som voksne. De trenger kjærlighet. 219 
De må bli trodd og tatt på alvor av de voksne. I Tønsberg-skolen skal alle elever bli sett, og få en 220 
positiv mestringsopplevelse av skolegangen sin. Et slikt mål må følges opp av nok kompetente 221 
lærere, andre yrkesgrupper inn i skolen, tilpassa undervisning og moderne skolebygg med nok 222 
grupperom. I skolen bør det være god IT-kompetanse blant lærerne, fellesmåltider og tilstrekkelig 223 
fysisk aktivitet i skoledagen. SV vil ha en tillitsreform i skolen der lærerne skal få bruke sitt faglige 224 
skjønn i møte med elevene og familiene og ikke bruke tida til rapportering og testing. 225 

 SV vil: 226 
• Legge SVs lærernorm til grunn for bemanning i skolen dvs. en lærer pr 15 barn i 1-4. klasse, 1 227 

lærer pr 20 barn i 5-10. trinn. 228 
• Sikre kompetente lærere og andre ansatte ved skolene gjennom etterutdanning 229 
• Motvirke avskilting av lærere. Tilby etterutdanning for alle som ønsker. 230 
• Ha moderne skolebygg i hele kommunen. Plan for nye skolebygg og rehabilitering av gamle 231 
• Ingen nedlegging av skoler i perioden 19-23. Nei til skolesentralisering. 232 
• Ingen velferdsprofitører i Tønsberg-skolen 233 
• Styrke IT-kompetansen i skolen. 234 
• Miljøarbeidere eller annet sosialfaglig personale/helsesykepleier skal være synlige, utadretta 235 

og tilgjengelige i fellesområdene på skolene i Tønsberg hver dag. 236 
• Styrke det psykososiale miljøet ved alle skoler, blant annet gjennom å aktivt motvirke 237 

mobbing på alle arenaer. 238 
• Styrke tilpassa opplæring. Hver enkelt elev skal bli sett. 239 
• Tilstrekkelig skolehelsetjeneste ved den enkelte skole 240 
• Leirskole skal være et obligatorisk gratis tilbud 241 
• Skoleombud eller innbyggerombud for å sikre elevers rettssikkerhet 242 
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• Styrke den pedagogisk-psykologiske tjenesten og øke dens samarbeid med 243 
spesialisthelsetjenesten som BUPA og Glenne Autismesenter.  244 

• Alle skoler skal ha skolebibliotek med kvalifisert personale og det skal lages en plan for 245 
utvikling av skolebibliotekene. 246 

Alle har rett på en god og trygg barndom 247 
Alle barn med hjelpebehov skal få den hjelpen de trenger. Tjenestene til barn og unge skal være 248 
samorganiserte  for å sikre et tverrfaglig og koordinert tilbud. Finnes ikke relevante tilbud så skal det 249 
utvikles. 250 

 SV vil: 251 
• Til enhver tid ha tilstrekkelig og kompetent bemanning i barnevernet 252 
• Styrke kvaliteten på ettervernet slik at barnevernsbarna skal ha samme mulighet og tilgang 253 

på trygge voksne som andre barn. 254 
• Ha et eget krise- og ressursteam som følger opp foreldrene etter omsorgsovertakelse.  255 
• Styrke tiltak i forhold til barn og unge som sliter med psykiske vansker. Familiehuset Villa 256 

Adler fortsetter som lavterskeltilbud. Kommunen bygger dessuten ut avd. psykisk helse til å 257 
kunne gi avlastning, miljø- og ambulant terapi over tid for barn og unge med 258 
store/komplekse vansker. 259 

• Forebygge frafallet i skolen. Kommunen må ha et strukturert samarbeid med de 260 
videregående skolene, og egne tiltak for de som faller ut av skolen. 261 

• Kommunen må fange opp og gi tilbud til de som faller ut av videregående eller som bare blir 262 
boende hjemme uten et sosialt liv. 263 

• Ha en aktiv holdning til å begrense rusbruk og –avhengighet blant unge 264 
• En sterk og kompetent ungdomstjeneste, med utvidet åpningstid for ungdomshelsestasjon 265 

og utekontakt 266 
• Kommunen skal utvikle og ta i bruk rutiner som sikrer at alle barn og unge får regelmessig 267 

informasjon i barnehage og skole om positiv seksualitet og hva andre ikke har lov å gjøre 268 
med barn. 269 

• Ved bekymring for et barn må det sikres at det finnes rutiner som gjør at barnet får mulighet 270 
til å snakkes med alene.  271 

• Når barn skal henvises til andre tjenester skal kommunen ha rutiner som sikrer at barnets 272 
stemme blir hørt. Dette gjelder også for fastlegene.  273 
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Miljøpolitikk 274 

Framtid - ikke flom og forurensning 275 

Vi må forberede oss på klimaendringer. Samtidig må Tønsberg arbeide for reduksjon i 276 
klimagassutslipp. SV vil gjøre kommunen til en nullutslippskommune innen 2030. 277 

Vi vil styrke energiøkonomisering og produksjon av ny, fornybar energi fra sol, vind, bio- og 278 
jordvarme. 279 

Å sikre tilgang til natur og bevaring av matjord er viktige saker for SV. SV vil dessuten redusere 280 
avfallsmengden gjennom at vi kjøper mindre varer som blir søppel, at flere varer kan repareres og 281 
gjenbrukes, og samtidig sørge for at det avfallet vi likevel lager, skal gjenvinnes. 282 

SV vil:  283 
• Nei til omdisponering av LNF til bolig eller næring.  284 
• Boligbygging skal skje i forbindelse med etablerte sentra i kommunen. Boligområder skal 285 

knyttes til serviceanlegg/butikker med sykkelvei/gangstier. 286 
• Vannkvaliteten i Merkedamselva og Aulieelva må bedres. En av virkningene vil være at 287 

vannet i Byfjorden blir bedre slik at det skal være helt trygt å bade både på Kaldnes og i 288 
bysentrum. 289 

• I bysentrum og i andre senterområder i kommunen skal det stilles krav om at nye større tak 290 
enten har solceller eller grønn vegetasjon som drøyer overvann og bidrar til bedre luftkvalitet 291 

• Overvann skal tas hånd om lokalt ved at vannet brukes som ressurs til vanning og ikke 292 
belaster kloakknettet. 293 

• Ingen omgjøring av dyrkbar jord. Jorda skal tas vare på. Boligbygging skal skje på «brukt jord» 294 
i tilknytning til allerede etablerte sentra eller andre arealer som ikke tar dyrkbar jord.   295 

• Antallet boliger i bysentrum av Tønsberg økes for å bidra til mindre transport og en levende 296 
by. Det er et mål å øke antallet innbyggere i bysentrum, og dermed redusere gjennomsnittlig 297 
reiseavstand til jernbane og kollektivknutepunkt.  298 

• Ved boliger i bysentrum skal det ikke stilles krav om bilparkeringsplasser, men om 299 
sykkelparkering. 300 

• Annen boligutbygging skal skje i sentraene i stjernestrukturen og på Revetal. Revetal skal 301 
utvikles som regionalt senter. 302 

• I de unntakstilfellene der dyrkbar jord omdisponeres, skal det dokumenteres at ny jord av 303 
samme areal og kvalitet blir dyrket opp. 304 

• Kommunens bygningsmasse skal sikte mot plusshus-standard når de rehabiliteres og alle 305 
byggeprosjekter skal være tilpasset tanken om sirkulær økonomi. Både energibruk og utslipp 306 
i bygging, materialbruk, installasjoner, drift gjennom vedlikehold og energibruk, samt rivning 307 
og avfall skal være med i regnskapet.  308 

• Pålegge tilknytning til fjernvarme der det er mulig. Fjernvarmen skal være basert på 309 
utslippsfri energi. 310 
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• Stille krav om nullutslipp fra nye bygninger og oppmuntre til egenproduksjon av energi 311 
gjennom sol, bio, grunnvarme eller vind. 312 

• Støtte og innføre tiltak for økt deling, økt repareringsgrad, forbruksminimerende offentlig 313 
innkjøp, flere bruktmarkeder og gjøre det mer lønnsomt med loppemarkeder bl.a. ved at 314 
restene fra loppemarkedet kan leveres gratis til gjenvinningsstasjoner. 315 

• Øke kildesorterings- og materialgjenvinningsgraden av husholdning- og næringsavfallet. 316 
• Ha en kommune uten forsøpling. Kommunen må kartlegge forsøplingen for å kunne sette i 317 

verk effektive tiltak mot de ulike kilder. Kommunen må pålegge bøter for forsøpling 318 
• Etablere en ressursbank for materialer og gjenstander. Utvide gjenbruksstasjonene til å 319 

styrke gjenbruk og materialressurser, bl.a. ved mer digitalisering, sporing og synliggjøring.’ 320 
• Fase ut engangsartikler av ikke-gjenvinnbar plast i kommunale virksomheter 321 
• Gjennomføre oppsamling av granulat fra kunstgressbaner slik Stortinget har vedtatt at 322 

kommunene skal. 323 

Samferdselspolitikk 324 

Mennesker framfor flere biler 325 

SV sier nei til planene om ny veiutbygging Tønsberg-Nøtterøy som vil øke veikapasiteten og dermed 326 
biltrafikken og utslippene. Vi sier også nei til bompenger for disse veiene. SVs alternativ er en enklere 327 
ny Nøtterøyforbindelse i nærheten av dagens Kanalbro, med prioritering av kollektivtrafikk, gange og 328 
sykkel. 329 

I valg av ny jernbanetrase i Tønsberg er det avgjørende at vi får en jernbanestasjon i bysentrum. 330 

I 2025 skal det være slutt på salg av biler som ikke er nullutslippsbiler. Det største problemet for 331 
elbiler i Tønsberg er manglende ladekapasitet på p-plasser, i boligområder osv. Dette må kommunen 332 
løse i denne kommunestyreperioden gjennom egen utbygging og krav til andres utbygging.  333 

 SV vil: 334 
• Nei til den nye fastlandsforbindelsen. Både bro og tunell fører til økt trafikk, vårt alternativ er 335 

å bygge en ny bro i nærheten av dagens Kanalbro og deretter få gjennomgangstrafikken ut 336 
på dagens Ringvei som må vurderes lagt i miljøtunnel. 337 

• Ny jernbanestasjon må ligge i Tønsberg sentrum.  338 
• Antallet elbiler skal øke. Det må legges til rette for ladning på kommunale og private 339 

parkeringsplasser tilsvarende en kapasitet til 25% av dagens bilpark i løpet av 340 
kommunestyreperioden. Det må også opprettes ladeplasser for el-sykler. 341 

• Det må legges bedre til rette for sykling. Det må lages gjennomgående sykkelveier i 342 
bysentrum. Det kan skje ved å fjerne gateparkering. Sykkelveien Tønsberg-Revetal må dekke 343 
hele veistrekningen. Ved all nybygging og renovering av veier skal det tilrettelegges for 344 
sykkel. 345 
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• Bedre kollektivtrafikk. Drift av kollektivtrafikk er en fylkeskommunal oppgave, men 346 
kommunen må tilrettelegge i form av regulering for å slippe bussen fram ved hjelp av 347 
kollektivspor, prioritering i kryss og gater som stenges for annen trafikk enn buss. 348 

• Kommunen må ta initiativ til å utrede bybaner fra Borgheim til sentrum og Eik til 349 
Bakkenteigen og nye Skoppum stasjon, samt Tønsberg-Revetal. 350 

• Det skal ikke etableres nye bilbaserte handlesentra eller butikker utenfor etablerte sentra.  351 
• Antall parkeringsplasser i bysentrum skal reduseres - spesielt for folk som jobber der.  Det 352 

bør bygges p-hus i utkantene av bysentrum og innfartsparkering ved kollektivtilbud (P & R).  353 
• Alle nye kjøretøy i kommunal virksomhet skal være utslippsfrie i form av el-drift eller biogass. 354 

 Friluftsliv 355 

 Naturen til folket – folket til naturen! 356 

SV vil at alle skal ha lett tilgang til natur og rekreasjonsområder. Det skal være nær tilgang til 357 
naturområder i alle boligområder i kommunen. 358 

Nye Tønsberg har viktige naturområder som må tas vare på – helt fra kysten til skauen i indre deler 359 
av kommunen. 360 

Det er spesielt stort press på kystområdene. SV vil arbeide for at allmennheten skal ha økt tilgang til 361 
strandsonene og ren og tilgjengelig fjord, fri for søppel og forurensing. 362 

SV vil: 363 
• Økt tilrettelegging av universelt utforma stier, gang- og sykkelveier. 364 
• At kommunen tar ansvar for vedlikehold av skiløyper om vinteren, gjerne i samarbeid med 365 

frivillige organisasjoner. 366 
• Ta initiativ til etablering av et Friluftsråd for indre Vestfold. 367 
• Stoppe all utbygging i 100-metersbeltet langs kysten. Ingen dispensasjoner skal gis, og ved 368 

mulighet skal hytter i strandsonen innløses slik at allmennhetens tilgang til kysten kan 369 
bedres. 370 

• Det skal tilrettelegges strender og badeområder med tilgang for alle – det betyr bl.a. bygging 371 
av ramper for funksjonshemmede, både på badeplasser i ferskvann og saltvann. 372 

• Bidra til å utforme en helhetlig bevaringsplan for Oslofjorden som involverer alle berørte 373 
kommuner og omfatter fjorden og alle brukere. Denne skal sørge for opprettelse av marine 374 
verneområder, restaurering og opprydding. 375 

• Sikre at tilsiget av plast til fjorden innen 2030 oppfyller FNs nullvisjon for marin forsøpling og 376 
pålegge alle små og store båthavner å etablere avfallsplaner. 377 

• Sørge for trygge gang- og sykkelstier fra Tønsberg sentrum til bade- og rekreasjonsområder, 378 
samt sikre kyststi langs hele kysten og fullføre sykkelstien Tønsberg-Revetal. 379 

• Innføre like regler for bruk av vannskutere i hele Oslofjorden, regler som tilgodeser hensynet 380 
til sårbart fugleliv og fredelig friluftsliv. Målet er å gjeninnføre forbudssonen på 400 meter fra 381 
land. 382 
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• Gratis mottak av fritidsbåter 15 til 30 fot på avfallsmottaksplass.  383 

Kultur i nye Tønsberg kommune – kultur for alle 384 

Kulturlivet er et møtested på tvers av kultur, religion, alder og bakgrunn. En god kulturpolitikk vil 385 
legge til rette for trygge og gode fritidstilbud til barn og unge. I et samfunn hvor forskjellene er 386 
økende, må prisen på kulturtiltak holdes lavt slik at alle har mulighet til å delta i kultur og 387 
fritidsaktiviteter. 388 

SV vil: 389 
● Alle skal ha muligheter for å delta 390 
● Kulturskolen skal styrkes – alle ha barn som ønsker det skal ha rett til plass! 391 
● Maks pris på hel kulturskole plass må være på 1513 kr (prisen i dagens Re kommune) per 392 

2018 og prisen skal reduseres for familier med lav inntekt 393 
● Økt samarbeid mellom kulturskole og skolefritidsordning.  394 
● Innføring av aktivitetskort for barn og unge som gir gratis aktiviteter  395 
● Sikre ferietilbud for barn mellom 7 og 16 år, i samarbeid med ideelle organisasjoner 396 
● Gratis utlån av fritidsutstyr i samarbeid med ideelle organisasjoner  397 
● Sikre støtte til skolekorpsenes dirigentlønninger 398 

Nærmiljøene som kultur- og fritidsaktør 399 
I en kommune med større avstander er det viktig å holde liv i frivillige initiativ i nærmiljøene. Dette 400 
skaper grobunn for samhold, integrering, økt folkehelse og gode tilbud der folk bor. 401 

SV vil: 402 
● Kommunen må bidra økonomisk til å sikre at organisasjoner som skaper aktiviteter for barn 403 

og unge har tilstrekkelige midler 404 
● Kommunen må legge til rette for lån av lokaler til lag og foreninger 405 
● Kommunen må legge til rette for gode visningsarenaer og treningsarealer gjennom god 406 

tilgjengelighet og lav leie 407 
● Lokale idrettslag må bestå og sikres midler til videre drift 408 
● Egne prosjektmidler som støtter lag og foreninger som jobber aktivt med inkludering og å 409 

hindre utestenging av økonomiske årsaker.  410 
● Kommunens to middelalder festivaler samordnes og videreføres og det må sikres godt 411 

samarbeid med skole, lag og foreninger og frivillige krefter 412 
● Slottsfjellområdet som et kultur- og møtested for folk flest, videreutvikles 413 

Ungdomsklubber 414 
● Ungdomsklubber drevet av kompetente fagpersoner med et mangfold av tilbud skaper 415 

trygge og forebyggende møteplasser for barn og unge 416 
● Tønsberg kommune skal ha ungdomsklubber i etablerte lokalsentra herunder Revetal 417 
● Tilbudet skal være gratis 418 
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● Ungdomsklubbene må gi et bredt tilbud av læringsarenaer og kulturaktiviteter som musikk, 419 
studio, dans med mer 420 

● Ungdomsklubbene må drives av kompetente fagpersoner, både i forhold til arbeid med barn 421 
og unge, men også dyktige aktører innen ulike kulturelle uttrykksformer. 422 

● Etablere et selvstyrt ungdomshus i Tønsberg sentrum, med tilgang til kompetente voksne.   423 

Biblioteket 424 
● Bibliotekene i bysentrum og Revetal skal sikres en budsjettøkning som kompenserer for 425 

befolkningsvekst slik at de kan gi tilbud til alle deler av befolkningen.  426 
● Bibliotekets åpningstid på kvelden skal utvides i tillegg til at meråpent bibliotek innføres. 427 
● Tilby visningsarenaer for små og store arrangement 428 
● Tilby et bredt og variert tilbud for alle aldre 429 
● Være en sentral arena for integreringsfremmende tiltak 430 

Næringspolitikk 431 

SV jobber for et trygt og godt arbeidsliv, men også arbeidsplasser for morgendagen. Vi ønsker 432 
arbeidsplasser til flest mulig av kommunens innbyggere, grønne jobber og en næringsstruktur hvor 433 
folk kan gå, sykle eller reise kollektivt til jobben. 434 

● Kommunen skal i sin areal og utbyggings poltikk legge vekt på å fortsatt ha arbeidsplasser 435 
innen industri og service.  436 

● Det skal ikke gjøres om flere næringsareal er langs sjøen til boliger. 437 
● Strategisk næringsplan skal oppdateres ift. arbeidsplasser i jordbruk, og 438 

næringsmiddelindustri. Dette er satsingsområder for nye Tønsberg. 439 
● Kommunen tar initiativ til å etablere næringshus/ klynge for å utvikle framtidens grønne 440 

arbeidsplasser. 441 
● Tønsberg tar initiativ overfor nabokommunene om et tettere samarbeid om å etablere en 442 

felles næringsstrategi med fokus på å redusere transportbehovet i rushtiden, sikre varierte 443 
arbeidsplasser og bruke kunnskap, innovasjon og forskning på tvers av bedrifter og 444 
kommunegrenser. 445 

● Kommunen skal bruke kommuneplanen aktivt for å legge arbeidsplasser der folk bor, og 446 
langs kollektivknutepunkter, der dette er mulig. Vi ønsker å unngå «bilbaserte 447 
næringsetableringer».   448 
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Demokratiet må styrkes 449 

Kommunen må ta innbyggerne mer på alvor, lytte til dem, svare på henvendelser og behandle dem 450 
med respekt. Det er et mål for SV å utvide og forsvare demokratiet. SV vil arbeide for at flere deltar 451 
og påvirker sin egen situasjon. Kommunen må åpne opp for dette. 452 

SV vil: 453 
● Arbeide for å innføre deltakende budsjettering 454 
● Bruke folkeavstemminger i større grad for store og viktige beslutninger 455 
● Sikre at barn og unge får påvirke gjennom mest mulig uavhengige organer 456 
● Sikre åpenhet og gjennomsiktighet i kommunal forvaltning og politikk 457 
● Alle møter i kommunalpolitiske organer skal video-overføres 458 
● Å stimulere til økt bruk av innbyggerinitiativ 459 
● At kommunen legger opp en arbeidsform som gjør det enklere for småbarnsforeldre å delta i 460 

og påvirke politikken 461 
● At det skal etableres flest mulig åpne møteplasser der innbyggerne kan møte ledende 462 

politikere på et uformelt nivå 463 
● At det skal være rom for tilhørere, interesseorganisasjoner og aksjoner til å møte de 464 

folkevalgte og få fram sine krav 465 
● Kommunen skal ha god dialog med velforeninger og interessegrupper. 466 
● Offentlighetslovens tidsfrister for svar på brev og henvendelser skal overholdes. 467 

Feminisme og likestilling. 468 

Kampen for full kvinnefrigjøring og likestilling er en kamp for frihet og rettferdighet. SVs mål er en 469 
kommune der kjønn, klasse, funksjonshemminger, kjønnsuttrykk og etnisk bakgrunn ikke skal 470 
begrense folks frihet og muligheter 471 

SV vil: 472 
● Sikre et godt krisesentertilbud og tilbudet fra incestsenteret 473 
● Jobbe aktivt for likelønn og for kvinnelige styremedlemmer i alle selskaper og samarbeidsfora 474 

kommunen deltar i.  475 
● Kommunes informasjonsstrategi skal være bevisst på å vise fram folk av forskjellige kjønn og 476 

ansatte/innbyggere som er like mangfoldige som kommunen vår. 477 
● Følge opp handlingsplaner mot vold og overgrep i nære relasjoner 478 
● Lage en handlingsplan med konkrete tiltak mot seksuell trakassering. Den skal rette seg om 479 

skolen og tjenesteapparatet, kommunen som arbeidsgiver, men også hele lokalsamfunnet og 480 
frivillige lag og foreninger. 481 

● Styrket seksualundervisning og grensesettingskurs som f.eks. feministisk selvforsvar 482 
● Økt kompetanse på kjønnsuttrykk og seksuell orientering blant ansatte i barnehage og skole 483 

og hjelpetjenesten. 484 
● Jobbe for at det offentlige rom skal være fritt for reklamer som viser et urealistisk eller usunt 485 

skjønnhetsideal som for eksempel markedsføring av kosmetisk kirurgi og helseskadelige 486 
slankeprodukter. 487 
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● Jobbe for en pride-markering i Tønsberg kommune. 488 
● Øke støtten til lokale organisasjoner som jobber med å styrke LHBTI minoriteters rettigheter 489 

og livssituasjon. 490 
● Etablere rutiner som sikrer god varsling og oppfølging av seksuell trakassering, i samarbeid 491 

med tillitsvalgte.  492 

Arbeidsgiverpolitikk 493 

God faglighet og omsorg krever trygge ansatte i hele stillinger. 494 

Kommunen skal være en trygg og seriøs arbeidsgiver, som bidrar til at ansatte får trygge jobber til å 495 
leve av og med. Vi skal stille krav til arbeidsforhold ved offentlige innkjøp og anbud. Kommunen 496 
bruker betydelige summer på innkjøp og anskaffelser. Kommunen må også stille krav til miljø og mot 497 
sosial dumping til vårt felles innkjøpssamarbeid i Vestfold – VOIS. 498 

 SV vil: 499 
● Ingen privatisering av kommunale kjerneoppgaver. 500 
● For å få levere anbud må firmaet ha fast ansatte, høy andel fagarbeidere og lærlinger i alle 501 

ledd.  502 
● Det skal stilles tydelige miljøkrav til offentlige innkjøp og anskaffelser. 503 
● Jobbe for en heltidskultur i kommunen. Rett til heltid for alle som ønsker. 504 
● Øke grunnbemanningen i helse og omsorgtjenestene.  505 
● Sikre at folk med innvandrerbakgrunn og funksjonsnedsettelser skal innkalles til intervju når 506 

de ellers er kvalifiserte. 507 
● Bruke egen lønnspolitikk og jobbe i KS for å få opp kvinnelønna. 508 
● Tønsberg kommune skal ikke være lønnsledende i toppstillinger og antallet kommunalsjefer 509 

skal reduseres.  510 
● Ha et sterkt fokus på helsebringende turnus, og unngå små stillingsbrøker f.eks. i helger. 511 
● Nei til bruk av innleie, ja til kommunalt ansatte vikarer og vikarpooler. Må kommunen bruke 512 

innleide vikarer skal lønns-, arbeidsvilkår og ansettelsesforhold være på linje med 513 
kommunens og innleie fra underliggende eller andre firma skal ikke aksepteres. 514 

● Prøve ut sekstimersdag for ansatte for eksempel i en barnehage eller sykehjem, etter samråd 515 
med aktuelle tillitsvalgte. 516 

● Flere kommunale lærlingeplasser  517 
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Styrk kommuneøkonomien – velferd til alle 518 

Nye Tønsberg ser ut til å få en anstrengt kommuneøkonomi. I verste fall kan vi risikere kutt i mange 519 
millionersklassen og høye priser på barnehager, SFO, kulturskole m.m. SV prioriterer gode 520 
fellesskapsløsninger framfor privat overforbruk. Tønsberg trenger en rettferdig eiendomsskatt med 521 
betydelige fradrag for de med de rimeligste boligene. 522 

SV vil: 523 
● Ha en rettferdig eiendomsskatt der de som eier mest må betale mest 524 
● Styrke skatteinnkrevingen i kommunen 525 
● Holde prisene på fellesgoder som barnehage, kulturskole osv. lave. Gratis SFO vil virke sosialt 526 

utjamnende og fremme integrering. 527 
● Etablere et klima- og miljøbudsjett og – regnskap i Tønsberg kommune 528 
● Arbeide for at Tønsberg kommer med i storbysatsinga for kollektivtrafikk 529 
● Etablere et strengt bøteregime for sosial dumping og arbeidslivskriminalitet 530 

Dyrevelferd 531 

I april 2018 ble Bergen den første kommunen i Norge med en egen dyrevelferdsplan. Den handler 532 
primært om små husdyr, og dyreeierens ansvar. Tønsberg er dessuten er stor landbruks- og 533 
matproduksjonskommune. Dyrevelferd er dermed et tema som angår mange. Tønsberg SV vil at 534 
kommunen skal samarbeide med lokale dyrevernorganisasjoner for å utarbeide en kommunal 535 
dyrevelferdsplan. 536 

 SV mener at elementer i en slik plan kan være: 537 
● Dyreeiere bør kastrere/sterilisere sine dyr for å hindre overskudd av uønskede dyr og 538 

hjemløshet 539 
● Obligatorisk ID-merking (chipping) av kjæledyr 540 
● Dyreeiere bør vaksinere dyra for å forhindre spredning av sykdom og virus 541 
● Årlige obligatoriske helsesjekker av kjæledyr kombinert med et skoleringsprogram for 542 

dyreeiere 543 
● Kommunen bør legge inn dyrevelferd i sitt informasjonsopplegg. Dette bør brukes i skoler og 544 

barnehager, og spres til alle innbyggere 545 
● Gå i dialog med bondelag og produksjonsbedrifter for å sikre og bedre dyrevelferden også for 546 

produksjonsdyr 547 
● Arbeide for at animalske eller kjøttbaserte produkter skal merkes med en 548 

dyrevelferdsmerking, og at kommunen så skal velge dyrevelferdsprodukter og miljømerka 549 
framfor andre alternativer 550 

● Etablere en belønningsordning eller pris for beste dyrevelferd 551 
● Streng forvaltning av rovdyr og ville dyr i naturen. Sikre naturmangfoldet. 552 
● Jobbe aktivt for avvikling av pelsdyroppdrettsanlegg i kommunen, og gjøre omstillingsmidler 553 

tilgjengelig. 554 

http://www.sv.no/

	Valgprogram for nye Tønsberg SV
	Helse- og velferdspolitikk:
	En tillitsreform med økt brukermakt.
	Bekjempe fattigdom
	Helse og omsorgstjenester i institusjoner
	Bolig til alle
	Alkoholpolitikk

	Universell utforming
	Flyktninge- og integreringspolitikk
	Oppvekstpolitikk
	Barnehagepolitikk
	Gratis skolefritidsordning
	Skolepolitikk
	Alle har rett på en god og trygg barndom

	Miljøpolitikk
	Samferdselspolitikk
	Friluftsliv

	Kultur i nye Tønsberg kommune – kultur for alle
	Nærmiljøene som kultur- og fritidsaktør
	Ungdomsklubber
	Biblioteket

	Næringspolitikk
	Demokratiet må styrkes
	Feminisme og likestilling.
	Arbeidsgiverpolitikk
	Styrk kommuneøkonomien – velferd til alle
	Dyrevelferd

