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Tønsberg framtidas kommune 

 

Visjon og verdier for en Arbeiderpartistyrt kommune 
Tønsberg Arbeiderparti sin visjon for Tønsberg i kommende periode er å skape en levende, 

pulserende kommune hvor det er godt og trygt å leve gjennom hele livet. I Tønsberg er alle unike, 

uerstattelige og like mye verdt, og våre innbyggere er frie, likestilte og har innflytelse på sine liv.  

 

Tønsberg Arbeiderparti bygger sitt program på våre verdier: 

 frihet for alle mennesker 

 

 alle skal ha like muligheter 

 

 solidaritet med våre medmennesker  

 

En stemme til Tønsberg Arbeiderparti betyr en stemme til et parti som vil ha:  

 gode fellesskapsløsninger for å sikre like muligheter og trygghet for alle 

 et lønnsomt allsidig næringsliv for å sikre vekst, velferd og arbeid for våre innbyggere 

 

 sterke og velfungerende kommunale tjenester skapt av dyktige kompetente ansatte 

 

 sammenslåing til en kommune i Tønsberg-regionen 

 

 en ny nord/sør forbindelse mellom Tønsberg og Nøtterøy 

 

 en grønn profil på Tønsberg 

 

 noe å leve av og noe å leve for 

 

 Tønsberg som regionhovedstad i hjertet av Vestfold 

 

Vi i Tønsberg Arbeiderparti trenger din støtte for å gjennomføre våre løsninger og skape det varme 

inkluderende samfunnet som vi sammen ønsker å leve og bo i. Våre politikere vil kjempe hver dag 

for å få gjennomført vår politikk. Vi oppfordrer deg derfor til å stemme på Tønsberg Arbeiderparti og 

våre dyktige kandidater. 

Stem for ny kurs, stem på Arbeiderpartiet 
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Framtidas lokalsamfunn 

 

Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke 

fellesskapsløsninger, fordi vi får til mer sammen enn hver for oss. Det gir større trygghet og flere 
muligheter for den enkelte hvis vi stiller opp for hverandre.  
 

Kommunens tjenester skal være kunnskapsbaserte. Vi skal ha velferdstjenester som tar opp i 
seg nye behov og virkemidler og som er fleksible og tilpasset den enkeltes behov.  
Vi skal være teknologi-optimistiske og spre gode erfaringer med nye måter å organisere arbeidet 

på. 
 
Kommunens ansatte skal være kunnskapsrike. Da må vi sørge for å rekruttere kompetente 
ansatte til kommunen. Da må vi ha respekt for de ansattes fagkompetanse, og sørge for at den blir 
tatt i bruk når samfunnet og framtidas velferdstjenester utvikles. 
 
I utviklingen av kommunen vår skal vi være kunnskapssøkende. 

Arbeiderpartiet vil ha alle med. Vi vil invitere innbyggerne inn i diskusjonene, både som parti og 
som lokale folkevalgte. Innbyggerne er lokalsamfunnet. Vi vil derfor skape gode arenaer for 
innflytelse og deltakelse, slik at alle som bor i kommunen kan bidra i den videre utviklingen. 
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Skole og barnehage 
 
Skolens hovedoppgave er å gi barn og ungdom den kunnskapen og de ferdighetene de har behov 
for i livet. 

Skolen må utdanne hele mennesket. Arbeiderpartiet mener at det er en styrke at barn i det norske 
samfunnet utvikler et verdigrunnlag basert på toleranse og mangfold gjennom møter med elever 
av ulik bakgrunn i den offentlige fellesskolen. 

 
I barnehagen legges grunnlaget for videre utvikling, og dermed også for å utjevne forskjeller. Et 
trygt og kvalitativt godt barnehagetilbud betyr at barn kan oppleve lek, sosialisering og mestring 
med jevnaldrende, samtidig som foreldrene har mulighet til å kombinere arbeid og familie. Det er 
behov for styrket bemanning og økt kompetanse i barnehagene. Det er også viktig med tett dialog 
mellom barnehagen og skolen slik at barna kan få en best mulig tilpasset opplæring fra starten av 
skoleløpet. 

 
Alle barn skal ha lik rett til utdanning, uansett sosial bakgrunn. Derfor sier vi nei til økt 
privatisering som tar ressurser bort fra fellesskolen og øker forskjellene blant barn og unge. 
Morgendagens arbeidsplasser og morgendagens samfunn stiller nye krav til utdanningssystemet og 
til arbeidslivet. Skolen må inn i den digitale tidsalderen gjennom en teknologireform. 
Fellesskolen skal gi et godt tilbud til alle elever. Både elever som trenger ekstra utfordringer og 
elever som trenger ekstra oppfølging skal oppleve at skolen gir dem det de har behov for. 

 
Mobbing skal ikke forekomme i skolen. Alle barn har rett på respekt og trygge læringsmiljø. Både 
ansatte og elever må involveres i arbeidet mot mobbing. 
 
Skolefritidsordningen skal være et trygt tilbud av god kvalitet uavhengig av hvor du bor. SFO er en 
arena der barna også lærer gjennom lek. Det bør derfor sikres at de deltar i kulturaktiviteter, faglig 

læring, fysisk aktivitet og gruppeaktiviteter mens de er på SFO. Samtidig må prisen være i 
samsvar med tilbudet som gis og holdes lav slik at det er tilgjengelig for alle.  
 
Tønsberg Arbeiderparti vil 

 satse på den offentlige fellesskolen 
 at alle barn får tilbud om minst 30 timer svømmeopplæring i 1.-4.klasse, og individuell 

oppfølging av de som trenger det 
 sikre ungdomsklubbene muligheter til videre drift 
 styrke rådgivertjenesten slik at frafallet i videregående skole reduseres 

 styrke helsesøstertjenesten i ungdomsskolene 
 styrke opplæringen i norsk og matematikk 

 ja til nærskolerprinsippet, nei til friere skolevalg 
 ha 2 barnehageopptak pr.år 
 bygge barnehager der folk bor 
 redusere betalingssatsene i SFO 
 etablere Den kulturelle barnehagesekken 

 ha makspris i barnehagen 
 ha skolefrukt 
 ha et kulturskoletilbud til alle barn og unge uavhengig av familiens økonomi 
 støtte gratis rusfritt aktivitetstilbud til ungdom 
 støtter hyppigere bussavganger i helgene og barnebillett ut videregående skole 
 styrke opplæringen i praktisk-/estetiske fag 
 bidra til å sette inn tiltak mot radikalisering 
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Helse og omsorg 

 

Arbeiderpartiet vil arbeide for at helse- og omsorgstjenestene i kommunen skal ha god kvalitet og 

kjennetegnes ved at de er; trygge og sikre, er virkningsfulle, er samordnet og godt koordinert, 

involverer brukerne av tjenestene og gir dem innflytelse, utnytter ressursene på en god måte og er 

tilgjengelige og rettferdig fordelt. 

 

Det skal være trygt å bli gammel i Tønsberg. 

Derfor vil vi legge til rette for at det etableres tiltak som både kan bidra til livskvalitet og gode 

omsorgstjenester. Det kan være pleie- og omsorgstjenester, tilrettelagte botilbud, møteplasser og 

servicetjenester. En sammenhengende tiltakskjede og velfungerende hjemmebaserte tjenester gjør 

at de som ønsker det kan bo lenge i sitt eget hjem. Dette vil også bidra til å minske presset på 

heldøgns omsorgstjenester. For at tjenestene skal virke for den det gjelder må de utformes i 

samarbeid med den som trenger tjenestene. Der det er behov for det må samarbeidet også 

involvere den omsorgstrengendes pårørende. Kommunale tjenestetilbud forutsetter samhandling 

med andre samarbeidspartnere. Dette samarbeidet må styrkes og videreutvikles. Samarbeidet 

mellom sykehuset og de kommunale tjenestene må ta utgangspunkt i pasientenes behov. 

 

Alle kan i perioder oppleve at de selv eller deres pårørende eller venner befinner seg i en vanskelig 

livssituasjon. Det psykososiale arbeidet i kommunen må styrkes. Barn som lever i vanskelige 

omsorgssituasjoner, mennesker med ulike hjelpebehov, psykiske helseproblemer og eller 

rusproblemer må oppleve at det kommunale hjelpeapparatet er der for dem, og at de blir møtt og 

forstått.  

 

Tønsberg Arbeiderparti vil: 

 sørge for tilstrekkelig bemanning og tjenester i omsorgsboliger og tilrettelagte boliger 
 bygge flere kommunale sykehjemsplasser 

 sørge for at boligene blir godt vedlikeholdt og oppgradert etter behov 
 etablere Midtløkken III på Bjørn Farmann-tomten og tilsvarende tilbud på Eik og Sem 

 gjøre velferdsteknologi tilgjengelig gjennom offentlige tjenester 

 samarbeide med frivillige-og humanitære organisasjoner om tilbud, tiltak og møteplasser for 

innbyggere som har behov for tilrettelegging 

 prioritere folkehelse i utvikling og gjennomføring av kommunale tiltak og tilbud 

 sikre tverrfaglige tilbud til mennesker med psykiske lidelser og styrke og videreutvikle 

samarbeidet mellom kommunen, spesialisthelsetjenesten, frivillige organisasjoner og brukere 
 arbeide for at barneverntjenestene kjennetegnes av høy kompetanse og fokus på barnets beste 
 støtte organisasjoner og institusjoner som driver opplysningsarbeid for å forebygge rusmisbruk 

 sørge for at vi fortsatt vil ha en omfattende og effektiv kontroll med salg og skjenking av 

alkohol 

 videreføre samarbeidet med utelivsbransjen gjennom prosjektet “Ansvarlig Vertskap” 

 inngå langsiktige avtaler med ideelle organisasjoner som driver rusomsorg slik at støtten blir 

forutsigbar. 
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Ny boligpolitikk  

 

Tønsberg skal være et godt sted å bo 

Tønsberg Arbeiderparti mener det er en sentral politisk oppgave å legge til rette for at det bygges 
nok boliger. Staten må sikre gode rammebetingelser for boligbygging. Kommunen må sikre og 

regulere nok areal til boligformål, sørge for rask byggesaksbehandling og bygge kommunale 
utleieboliger. Kommunene må legge til rette for gode og trygge bomiljøer, og bidra til å hindre 
segregering gjennom en variert boligsammensetning og tilgjengelige bomiljøer. Arbeiderpartiet 
ønsker kommunen skal være en offensiv og framtidsrettet innen boligpolitikken. 
 
Vi mener at det er kommunen som i all hovedsak skal ha ansvaret for praktisk gjennomføring av 

kommunens boligpolitikk. Kommunen skal gjennom kommuneplanbehandlingen sikre tilstrekkelig 

byggeklare areal, samt gjennom praktisk politikk skaffe boliger til innbyggere med svak økonomi.  

Ved sin reguleringsmyndighet har kommunen ansvar for å planlegge å legge til rette for en 

differensiert boligbygging. 

For å sikre visjonen om at alle skal ha rett til en trygg og god bolig vil Tønsberg 

Arbeiderparti at: 

 kommunen blir en mer aktiv og styrende part i den framtidige boligbyggingen i kommunen 

 boligfinansiering tilrettelegges bedre ved et kommunalt engasjement for de som skal etablere 

seg i ny bolig 
 Husbanken medvirker i finansiering av lokal arealutvikling tilpasset rimelige boliger. De bør få 

en sentral rolle i arbeidet med å bringe kommunen tilbake som en viktig pådriver i den lokale 
boligutviklingen. 

 kommunen i samarbeid med grunneiere tilrettelegger og utvikler tomter egnet for egeninnsats 
og selvbygging.  

 vi avvikler dagens situasjon hvor store utbyggingsselskap kjøper opp ubygget areal og foretar 
hele reguleringsprosessen 

 boligbyggingen blir mer variert med ulike boligstørrelser og boligtyper tilpasset ulike 
befolkningsgrupper i alder og familierelasjon. 

 det gjennomføres en boligpolitikk som bygger opp under kommunens senterstruktur 
 det gjennomføres en boligpolitikk som ivaretar hensynet til grøntområder og jordbruksarealer 
 Tønsberg skal bli en foregangskommune når det gjelder forebyggende brannvern 

 det arbeides for flere utleieboliger av nøktern standard til en rimelig pris 

 boligområdene har tilgang til grønne områder og tilrettelegge for parkering og turstier. 
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Kultur, idrett og frivillighet 
 

Tønsberg skal være et sted å trives, et godt sted å leve og et godt sted å besøke 
En aktiv og deltakende befolkning er grunnlaget for et godt folkestyre og et levende 
lokaldemokrati. Gjennom frivillig arbeid skaper vi møteplasser for folk fra alle lag av samfunnet, vi 

utvikler fellesskap og lærer av hverandre. Lokalt kulturliv og lokale idrettslag og organisasjoner 
bidrar i tillegg til integrering og utjevning av sosiale forskjeller. 

Et mangfoldig og rikt kulturliv gir attraktive og gode lokalsamfunn. Arbeiderpartiet vil ta initiativ til 

lokale kulturløft i kommunen, for alle. Arbeiderpartiet vil ha gode folkebibliotek der innbyggerne 
står i fokus, beholde og utvikle et godt kulturskoletilbud og den ukentlige timen med kulturskole for 
1. – 4. trinn i barneskolen.  

Idrett og fysisk aktivitet gir sunne barn og voksne, og god folkehelse. Vi vil fortsette satsingen på 

breddeidretten og jobbe for at særlig barn og unge har idrettsanlegg i sine nærområder. Utbygging 
av gode turløyper og tilrettelegging for at mennesker med nedsatt bevegelighet skal kunne bruke 
naturen og nærmiljøet, er også et element i arbeidet for å skape åpne og tilgjengelige 
lokalsamfunn.  

Arbeiderpartiet vil bedre dekningen av idrettsanlegg og ha gratis utlån av kommunale haller, baner 

og lokaler for kultur og idrettsaktiviteter for barn og unge. I tillegg bør det i større grad legges til 

rette for utviklingsprogram for trenere og instruktører som jobber med barn og unge, fordi det 
også her er behov for kompetanseutvikling. Kommunene bør ha ordninger for utlån av fritidsutstyr, 
ski, telt o.l., slik at økonomi og sosial bakgrunn ikke blir til hinder for aktivitetsdeltakelse og 
livsutfoldelse. Informasjon om kommunenes tilbud av kulturaktiviteter, kurs og lignende, både for 
eldre og andre, må være tilgjengelig digitalt. 
Kunst og kultur handler om den enkeltes livskvalitet og identitet. Opplevelser og deltakelse på 

kunst og kulturområdet kan ikke leve av markedskreftene alene, men krever også et sterkt politisk 

og offentlig engasjement, også lokalt. Et levende kulturliv består både av profesjonell aktivitet og 

amatørvirksomhet. 

 

Vi vil se på muligheten for å etablere en middelalderpark på og ved Slottsfjellet og vitalisere Tallak 

og Slottsfjellet. Vi ønsker at området utvikles videre som arena for konserter og spill. 

 

Tønsberg Arbeiderparti vil:  

 arbeide for at vi har et levende kulturliv som består av både profesjonell aktivitet og 

amatørvirksomhet 
 fortsatt gi støtte til lokale teaterforeninger, særlig rettet mot barn og unge 

 arbeide for gratis dirigenttjeneste til skolekorpsene 

 at biblioteket fortsatt skal være et senter for kultur, kunnskap og informasjon, utvidede 
åpningstider 

 legge tilrette gode rammevilkår for det historiske maritime miljø i tilknytning til kanalen 

 forsterke byens identitet som middelalderby. Synliggjøre gateløpene og den verneverdige 
trehusbebyggelsen i sentrum 

 ha bedre merking av historiske steder i kommunen 
 arbeide for å åpne Jarlsberg Hovedgård for folket sommertid som vil bli en flott turistattraksjon 

for kommunen 
 legge til rette for fysisk aktivitet for alle 

 tilby gratis tilgang for barn og unge til kommunale idrettsanlegg 
 utrede muligheten for bygging av et fritidsanlegg med badeland 
 oppgradere og vedlikeholde Frodeåsen, Greveskogen og Messeområdet 
 gi gode rammevilkår for lokale lag og foreninger, særlig rettet mot barn og unge 

 at kommunale anlegg skal stå til gratis disposisjon for aktiviteter i nærmiljøet, for innbyggere, 
foreninger og lag. Vi vil også støtte opp om andre lokale møteplasser som for eksempel 

lekeplasser, ballbinger, turløyper osv. 
 sikre allmennheten adgang til kommunens natur- og fritidsområder innbefattet havner, 

sjøområdene med strandsonene og Ramsarområdene 
 at pilegrimsleden skal merkes 

 doble aktivitetsstøtten til medlemmer under 19 år i idrettsforeninger 

 støtter velforeninger og nærmiljøgrupper som vil legge til rette for barn og unges grønne 

lekeområder. 

 legge til rette for arbeidssøkende, trygdede og ungdom under utdanning kan delta i frivillig 

arbeid 
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Klimautfordringen: Tenke globalt - handle lokalt 
 
Arbeiderpartiet mener at Norge skal være et foregangsland i klimaarbeidet. Klimaendringene 
rammer de fattige hardest, men ingen land er skånet for endringer i klimaet. Det trengs en felles 

internasjonal innsats for å redusere utslippet av klimagasser tilstrekkelig. Samtidig kan en 
tredjedel av de nasjonale utslippene Norge skal kutte tas gjennom virkemidler kommunene rår 
over. Vi vil tenke globalt og handle lokalt. Det krever samfunnsendring og god 

samfunnsplanlegging; her spiller kommunen en helt sentral rolle. 
 
Klimaperspektivet må være del av all kommunal planlegging, klimahensyn må være til stede i 
kommunens tjenesteutførsel og de ansatte i kommunen må ha god kunnskap om klima og 
miljøhensyn. FNs klimapanel sine anbefalinger bør være ledende i klimaarbeidet lokalt. Kommunen 
har også mulighet gjennom sin rolle som innkjøper til å stille miljøkrav.  
 

For å møte utfordringer både i vekstområder er det avgjørende at kommunen samordner seg og 
tenker helhetlig og miljøvennlig i sin arealplanlegging. Særlig i planleggingen av nye bo- og 
næringsområder må man tilrettelegge for kollektive transportløsninger, miljøvennlige bygg og god 
Klimatilpasning: 
Med klimaendringer kommer det mer nedbør, mer intens nedbør, sterkere vind og stigende 

havnivå. Tilpasning til endringene må integreres i kommunens planer. Mer vann stiller krav til å 

håndtere og fordrøye mest mulig på overflaten for å skåne et allerede belastet nett. Vi må sikre at 

det stilles krav til utbyggere ved nye byggeprosjekter ifbm ny byplan, at det treffes tiltak som 

møter klimaendringene. Dette for å sikre kvalitet i uterom inn i reguleringsplaner og generelt 

planlegge og bygge robust. 

Transportsektoren er sentral i arbeidet med å få ned klimagassutslippene. Veksten i 
persontransporten i byområdet må tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange. For å få til dette 
trenger vi å ha flere avganger, bedre framkommelighet og konkurranse-dyktige priser i 

kollektivtransporten.  
 
Tønsberg Arbeiderparti vil 
 klimatilpasse, planlegge og forebygge med de endringene som kommer 
 stille krav til utbyggere for å tilpasse klimaendringene ved nye byggeprosjekter 
 sørge for at tiltakene i klima- og energiplanen blir gjennomført slik at Tønsberg kan oppfylle sin 

del av de nasjonale klimamålene 

 tilstrebe å redusere CO2 utslipp i kommunale virksomheter med 30% relatert til 2015-
målingene 

 det skal brukes varme fra fjernvarme- eller nærvarmeanlegg i nye byggeområder og større 

bygg- og anleggsprosjekter 
 utrede muligheten for felles energibrønner i ny boligbebyggelse 
 samarbeide med Fylkeskommunen for å gjøre kollektivtilbudet mer attraktivt 

 gi informasjon om støtteordninger til energisparende tiltak 
 oppgradering og sikring av sykkelveier 
 samlokalisering av buss, taxi, tog i Jernbaneområdet. 

 

 
 

Grønne Tønsberg! 
Byer som er gode for miljøet er også gode for mennesker. Her skapes det flere arbeidsplasser og mer 
handel. Og folk flytter hit. Stem Arbeiderpartiet så skaper vi et grønt og levende Tønsberg! 
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Kommunen som arbeidsgiver 
 

 

 

Tønsberg Arbeiderparti vil at kommunen skal være et godt sted å arbeide. 

Den viktigste ressursen i kommunen er menneskene som jobber der. Lokalt folkevalgte er 
arbeidsgivere i kommunen. Et godt partssamarbeid lokalt er viktig for hvordan kommunene styres. 

Arbeiderpartiet vil utvikle folkevalgtprogrammene og legge vekt på bevisstheten rundt 
arbeidsgiverrollen. 
Flere heltidsstillinger er avgjørende for å rekruttere ansatte særlig til helsetjenestene og for å 
dekke opp behovet for kompetanse i denne sektoren.  Kommunene har et særskilt ansvar for å 
redusere ufrivillig deltid.  

Kommunen må rekruttere godt kvalifiserte medarbeidere, men også tilby lærlingeplasser.  Dette vil 
bidra til at ungdom kan fullføre et studieforløp, men også gjøre det lettere for sektorene å få tilgang 
på gode fagarbeidere.  
 
Det er kommunens ansvar å organisere de kommunale tjenestene på en effektiv og god måte slik 
at kommunen framstår som en attraktiv arbeidsplass. Vi vil ha de beste fagfolkene nærmest 

innbyggeren og jobbe for en åpen kultur der varslere blir tatt på alvor.  
 

Tønsberg Arbeiderpartiet vil bruke treparts-samarbeidet for å redusere sykefraværet i kommunene. 
Kommunen har også et ansvar for og en stor mulighet til å sikre at mennesker med nedsatt 
funksjonsevne kommer inn i arbeidslivet.  
 

Frafallet i yrkesfagene er bekymringsfullt. 

Vi trenger ungdom som fullfører videregående skole og vi trenger ungdom som velger yrkesfaglig 

utdanning. Derfor trenger vi flere lærlingeplasser og Tønsberg kommune må ta sin del. 

 

Tønsberg Arbeiderparti vil:  

 føre en arbeidsgiverpolitikk som ivaretar de ansattes rettigheter og plikter 
 legge til rette for et godt og helsefremmende arbeidsmiljø  

 utvikle kommunen til å bli en lærende organisasjon 
 styrke muligheten for etter-og videreutdanning 
 redusere bruken av ufrivillig deltid. Heltid skal være en rettighet, deltid en mulighet. 
 ansette flere med innvandrerbakgrunn 
 sørge for at det finnes arbeidsplasser for arbeidstakere med funksjonsnedsettelser 

 legge til rette for lærlingeplasser og bidra til at kommunen har minimum to lærlingeplasser pr. 
1000 innbyggere  

 legge til rette for praksisplasser 
 føre en seniorpolitikk som gjør det attraktivt for arbeidstakere å bli i jobb så lenge som mulig. 
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Næring og verdiskaping 
 
Vi må skape for å ha noe å dele. Finansiering av framtidas velferd betinger positiv utvikling i hele 
kommunen, der lokalt næringsliv er en av drivkreftene. Den demografiske utviklingen stiller også 

nye krav til både næringsutvikling og arbeidskraft. Utvikling av et framtidsrettet og miljøvennlig 
næringsliv er derfor avgjørende for å kunne opprettholde det sterke velferdssamfunnet vårt. 
 

Regionale utviklingsmidler er av stor betydning for næringsutvikling mange steder. Disse midlene 
må forvaltes best mulig. For å stimulere til vekst og innovasjon må vi også sørge for at nystartede 
bedrifter og gründere møter hensiktsmessige krav og velvillighet i kommunen.  
 
Landbrukets oppgave er å produsere trygg og variert mat av god kvalitet. Arbeiderpartiet vil, 
innenfor de handelspolitiske rammene, legge til rette for økt produksjon av jordbruksvarer som det 
er naturgitt grunnlag for og som markedet etterspør. 
 

For å få til vekst i antall arbeidsplasser som samsvarer med befolkningsveksten må dette skje ved 

å peke på Tønsberg som et godt sted å starte næring, bo og arbeide. Dette bør også innledes et 

samarbeid og dialog over kommunegrensene for å kunne tiltrekke oss nye innbyggere som ønsker 

å satse og bo i Vestfold og Tønsberg regionen. 

Som ledd i en slik ønsket utvikling ser vi det naturlig med en økt samarbeid med kommunene i 

Tønsberg-regionen, og stiller oss også positive til en ny kommunestruktur. 

Tønsberg er en stor landbrukskommune hvor over 70 % av arealet består av produktiv jord og 

skog. Det er derfor viktig for kommunen å tilrettelegge for ytterligere etablering av 

næringsmiddelindustri i tilknytting til eksisterende og utvidete arealer på Ås.  

 

Tønsberg Arbeiderparti vil: 

 Vi ønsker å videreutvikle et regionalt kraftsenter for eksisterende og nye 

næringsmiddelprodusenter.  

 sette vern av matjord høyt, og en forventet befolkningsvekst vil sette press på disse arealene 

 at kommunen aktivt søker regionale utviklingsmidler 

 at kommunen skal være ansvarlig for en strategisk næringsplan og samarbeide med 

næringslivet. 

 

 

 
 

 

Tid for fornyelse! 

Hvis du gir din stemme til Arbeiderpartiet, stemmer du på fornyelse. På et levende sentrum med 

tilbud til folk i alle aldre, på tettsteder og bygder i vekst. Vi lover å jobbe kunnskapsbasert og 

entusiastisk, hvis du gir oss sjansen. 
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Utvikling og vekst i hele kommunen 

 

I sentrum ligger det godt til rette for en betydelig fortetting av boligmasse og næringsbygg. Det er 

viktig at mange områder som etter rivning av tidligere boligmasse, ikke benyttes som 

parkeringsplasser, men bebygges på nytt. 

Eiendomsutviklere vil ha høyhus på grunn av høye tomtepriser og kostnader til utgraving 

(sentrum). Det er derfor viktig at kommunen gjennom byplanen ikke lar seg rive med og legge til 

rette for overdrevet utbygging av høyhus for å tilfredsstille eiendomsutviklerne krav og ønske om 

stor fortjeneste pr arealenhet.  

 

Gjennom arbeidet med ny byplan er det ønske om å sette fokus på området langs Kanalen for 

videreutvikle området i forhold til de kvaliteter som ligger der, og som kan utvikles videre for 

befolkning og næringsliv.  

Det må legges til rette for gode kollektivløsninger mot byens sentrum og fra andre lokalsentra. 

 

Senterstruktur 

Bysenter er viktig for kommunen og regionen. Det er viktig å legge til rette for en god utvikling av 

lokalsentrene med lokale servicefunksjoner. Det betyr at vi vil kunne akseptere en større fortetting, 

og en høyere utnyttelsesgrad av areal for å stimulere til etablering i områdene. 

 

Semsbyen 

Vi støtter en kommunedelplan for Semsbyen som vil legge opp til en balansert utvikling av 

lokalsentret i forhold til næring og bolig. Vi ser for oss Semsbyen som et forsterket lokalsenter i 

denne delen av kommunen. Med økt boligbygging og næringsbygg ved fortetting, og nye 

boligområder i nærområdet rundt lokalsenteret. 

 

Barkåker  

Vi er positive til utbygging av det tidligere stasjonsområdet på Barkåker som er endret etter 

omlegging av jernbanesporet, og ønsker for øvrig en utvikling av lokalsenteret med 

servicefunksjoner og gode kollektiv løsninger mot byens sentrum og til de andre lokalsentra. 

 

Eik 

Vi vil støtte nye etableringer på Eik og kunne akseptere en fornuftig fortetting i dette området. Vi  

stiller oss også positiv til en utvikling av området ved tidligere Eik Lærerhøyskole for bolig og  

offentlig/privat tjenesteyting.  

 

Tolvsrød/Olsrød 

Vi ønsker en videreutvikling med fortetting av boligmasse og sentrumsfunksjoner i området. 

Lokalsentra på Tolvsrød og Olsrød videreutvikles for å dekke den store befolkningen som bor i 

dette området.  

 

Samferdsel 

Tønsberg regionen har store utfordringer knyttet til kapasitet på veinettet spesielt i forhold til 

morgen, kveld og helgetrafikken. Vi støtter en nord/syd løsning i forhold til ny Nøtterøy forbindelse. 

Vi støtter også arbeidet med bypakke for Tønsberg-regionen som vektlegger gående, syklende og 

kollektivtrafikk. 

Vi mener at jernbanestasjon må ha en sentral rolle i kollektivtilbudet, hvor en effektiv 

trafikkavvikling vil etablere gode overganger mellom, bane, buss, bil, syklende og gående. 

 

Områder med endret bruk? 

Det jobbes med en mulighetsstudie av området rundt Kanalen som tar for seg området fra 

Stensarmen til Korten og Ørsnes til Kaldnes Vest. Dette arbeidet må resultere i å sikre og styrke 

tilgangen til sjøen og sjønære arealer for byens innbyggere. 
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Tønsberg Arbeiderparti vil: 

 utvikle bysentret videre i forhold til pågående byplan. 

 utvikles jernbaneområdet strategisk i forhold til samferdsel, bolig og næring. 

 jobbe fram kommunedelplan for Semsbyen som synliggjøre muligheten for en god balanse 

mellom bolig og næring. 

 videreføre lokalsentra med servicefunksjoner og i større grad fokusere på gode 

samlingspunkter og møteplasser for de som bor her. 

 prioritere fortetting i bysentret og lokalsentra i denne planperioden. 

 fremføre kollektivtrafikk til sentrum gjennom hovedakslene 

 bygge ringvei med ny Nøtterøyforbindelse Nord/syd 

 ha tiltak som flytter store deler av trafikken fra Nedre Langgate til øvrige veier, og sikrer 

kollektivtrafikkens fremkommelighet ved egne regulerende tiltak 

 løfte Tønsberg som sykkelby, bygge og utvikle nye sykkelveinett i hele kommunen 

 vedlikeholde separate gang- og sykkel og veierløsninger 

 ha en parkeringspolitikk som legger begrensninger i bruk av bil for folk som bruker bilen til 

jobb, men som sørger for stimulering av byen som handels- og næringssenter 

 det etableres innfartsparkering tilknyttet ringbuss/kollektivløsninger samt parkeringsplasser i 

sentrum for bolig og korttidsparkering  

 det etableres bystrand/badeanlegg innenfor området Korten/Strandpromenaden. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Stem Tønsberg mer spennende! 
Hva slags Tønsberg vil du bo i? Hvordan skal det være med skole, jobb og fritid? Hva vil vi med 
kommunen vår? Skal vi bare drite i miljøet? Politikk er ikke kjedelig. Det handler om livet ditt. Med 
en stemme til Arbeiderpartiet, stemmer du framtida bedre! 

 


