
Forslag til uttalelse fra årsmøtet i (nye) Tønsberg SV 3.11.18 

En ny kommune trenger et nytt flertall for en ny politikk: 

FOR DE MANGE – IKKE FOR DE FÅ 

I Tønsberg er det store forskjeller. De med mest ressurser er de som har mest makt og 

innflytelse. Det er mange kommersielle barnehager, og vi har kommersielle 

hjemmetjenester, private skoler, og sykehjem. Forkledd som brukervalg henter eiere ut 

profitt på velferden vår og fra skattepengen våre.  Høyresidens politikk fører til miljøpolitisk 

tafatthet. Nye firefelts veier før til en prioritering av økt bilbruk framfor kollektiv, sykkel og 

gange. Dette er uforsvarlig klimapolitikk. 

Tønsberg SV vil utjamne forskjellene, og satse på gode, offentlige fellesskapsløsninger. Vi 

trenger en tillitsreform som flytter makt fra mål, regler og telling til møte mellom fagfolk og 

elever/brukere. Vi vil ha et miljøpolitisk krafttak, en klimapolitikk som er framtidsretta, og 

som tar Paris-avtalens mål om å begrense jordas oppvarming til 1,5 grad på dypeste alvor. 

Tønsberg SV går til valg på et bredt program med 3 hovedsaker: 

• SV vil gjøre SFO gratis i løpet av den kommende 4-års perioden. 

• Vi vil ha ei ny bru over til Nøtterøy ved siden av den gamle, og en tøff satsing på 

kollektiv, sykkel og gange. Nei til tunell og til bro over til Vear/Jarlsberg 

• Vi vil sikre matproduksjonen for framtida – vi må ha et strengt jordvern 

SV vil sikre økt velferd for de mange barnefamiliene i kommunen, med økt kvalitet og 

bemanning i SFO. Vi vil gjøre SFO gratis i løpet av fireårsperioden, med en nedtrappingsplan 

fra dagens høye prisnivå. Det vil gi alle barn mulighet til å lære nye aktiviteter, leke og få 

venner. I dag står mange hundre barn i Tønsberg og Re utenfor ordninga. Et godt SFO-tilbud 

vil lette integrering av barn med annen etnisk bakgrunn, og hindre at barn faller utenfor 

vennegjengen. Vi vil finansiere dette løftet mot økt ulikhet med eiendomsskatt.  

De foreslåtte løsningene med tunell eller bro er klima- og miljøfiendtlige.  De vil øke 

privatbiltrafikken, og legge beslag på betydelige mengder matjord. Vi sier også nei til 

bompenger for å finansiere klimafiendtlige vei løsninger. Vårt alternativ er ei ny bro i 

nærheten av dagens kanalbro, kollektivfelt, og gjennomgangstrafikk ut på Ringveien som må 

vurderes lagt i miljøtunell. 

SV vil ha et strengt regime for jordvern. Vi sier nei til bygging på dyrka eller dyrkbar mark. 

Det skal bare unntaksvis kunne bygges på landbruksjord, og da skal det ryddes tilsvarende ny 

jord. Vi må sikre matproduksjonen for framtida i en verden med mer ekstremvær og tørke. 

Det er maten vi lever av. 

Vi vil ta initiativ til en politisk allianse for en rød-grønn kommune med mindre forskjeller i 

makt og rikdom. En kommune for de mange ikke for de få! 


