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Vi vil skape og dele det gode liv i bygd og by!

Arbeidsplasser, eldreomsorg
barnehager, skoler

industri, primærnæringer, kultur



Notodden kommune er i en krevende økonomisk stilling og står uten 
kapitalreserver å trekke på. For Notodden Arbeiderparti er det  
overordnet viktig å skape en langsiktig sunn økonomi. Kommunen er 
ikke vår. Vi låner den av våre etterkommere.

Notodden kommune har en verdifull og stolt historisk posisjon, både nasjonalt og internasjonalt. Vi 
skal ivareta minnet og inspirasjonen fra industrieventyret som startet her med Tinfos og Hydro for 
vel 100 år siden og ga fremgang og grunnlag for landets velstand. Velferden som tidligere generas-
joner har kjempet fram, forplikter også i dag. Vi skal satse på utdanning og sysselsetting og vektlegge 
omsorg.

Notodden Arbeiderparti vil gjøre kvalitetene i det mangfoldige Notodden-samfunnet godt synlige. 
Industrihistorien skal vi vise fram gjennom bygninger, opplevelser og kultur.
Heddal stavkirke fra tidlig middelalder og en rik bygdekultur forteller om våre kulturelle røtter og 
bygdesamfunnets stolthet. 

Ved en mulig kommunesammenslåing vil vi gjennomføre folkeavstemning og følge det råd innbyg-
gerne gir.

Ta med historien for å forme framtida

Notodden skal være en kommune i vekst, med en bærekraftig industri- og næringsutvikling. God 
tilrettelegging og forutsigbarhet skal tiltrekke investorer som vil satse og skape nye arbeidsplasser. 
Notodden kommune skal yte god service til sine innbyggere og de som ønsker å etablere seg her. 
Vekst gir flere innbyggere til kommunen. Næringsutvikling og attraktive boligområder vil fremme 
tilflytting og optimisme. Gode barnehager og skoler og et mangfold av fritids- og kulturtilbud er våre 
beste investeringer for fellesskapet og framtida.
Notodden Arbeiderparti har alltid lagt sterk vekt på frivillighet og lokalt engasjement i idretts -og 
organisasjonsliv. Dette vil vi føre videre. Vi skal støtte opp om og være en garantist for gode kår for 
frivilligheten.

Et godt og meningsfylt liv for alle kommunens innbyggere er vår viktigste målsetting.
Innbyggerne skal få den hjelp og omsorg som er nødvendig for å kunne føle seg godt ivaretatt. Vi 
skal engasjere oss for vårt lokale sykehus og vil videreutvikle det som et regionsykehus for Øvre 
Telemark.

Innledning

Notodden Arbeiderparti vil ta aktivt del i en videre utvikling av kommunen og 
dens næringsliv. Vår ambisjon er en industri og et næringsliv som har gnist og 
viderefører tradisjoner for innovasjon og skaperkraft. Vekst i folketallet er en 
sentral utfordring. Derfor er vi særlig opptatt av å legge til rette for nyetablering-
er og videreutvikling av kommunens bedrifter. Notodden utvikling AS (NUAS) 
er en viktig aktør for å få dette til. Avkastningen fra Næringsfondet skal brukes 
til nærings- og stedsutvikling. 
Notodden har flere fortrinn som vi skal gjøre enda bedre: Nærhet til det sentrale 
østlandsområdet, gode kommunikasjoner og god infrastruktur med tomter, 
boliger, skoler og barnehager. Kompetanse- og studentmiljøet ved Høgskolen 
må involveres i lokalsamfunnet på en langt sterkere måte.

Industri

Vi vil: 
• Styrke industribedriftenes rammevilkår og legge reguleringsmessig til rette 

for å sikre industriens arenaer
• Utvikle nye og egnede industriområder
• Rådføre oss med bedriftenes ledelse og fagforeninger i industri- og  

utviklingsspørsmål
• Motivere kompetanse- og fagmiljøer
• Arbeide for at en større del av verdiskapingen innen kraftsektoren tilfaller  

distriktskommunene som er vertskap for kraftanleggene 
• Beholde Notodden Energi AS i kommunalt eie og legge vekt på å styrke 

selskapet  
• Være profesjonelle og aktive styreaktører i selskaper der  

Notodden kommune er inne på eiersiden
• Fokusere på videreutvikling og nyskapning i landbruk, aqua-kultur, industri 

og handel
• Arbeide for å opprettholde og etablere nye arbeidsplasser
• Jobbe for at et nytt fengsel kan lokaliseres i Notodden.

1. Næring, arbeidsliv og sysselsetting



Vi vil:

• Bidra aktivt til nye og fremtidsretta arbeidsplasser. En plassering på  
UNESCOs verdensarvliste vil øke vår attraktivitet.  

• Prioritere Notodden sentrum og Tuvenområdet som viktige handels- og 
administrasjonsknutepunkt med klar ambisjon om å være Øvre Telemarks 
handelssentrum 

• Fokusere på Nesøya som utviklingsområde for å tilrettelegge for turisme, 
overnatting og markedsriktige produkter 

• Bidra aktivt til å utvikle Telemarkskanalens østre løp til Notodden som et 
attraktivt opplevelsesprodukt 

• Utvikle Heddal stavkirke som en nasjonal kulturskatt, inspirert av parolen; 
“denne skatten må hele allmuen oppleve”

• Ha sterkere planmessig fokus på videreutvikling av attraksjoner,  
arrangementer, festivaler og administrasjonsknutepunkt 

• Legge til rette for å bygge parkeringshus i sentrum
• Sikre at planer for nærings-, steds- og befolkningsutvikling bygger på solide 

faktagrunnlag og veloverveide strategier

Handel- og reiselivsnæringen er lokalsamfunnets 
motor for å tiltrekke kunder og besøkende. Derfor 
vil Notodden Arbeiderparti legge til rette for at disse 
næringene kan utvikles. Det er ikke minst viktig 
å kunne gi og synliggjøre flere og bedre tilbud til 
besøkende og gjennomreisende. 

Handel og reiseliv Primærnæringene

Notodden Arbeiderparti ønsker en videreføring av kommunens stolte land-
bruks- og skogbrukstradisjoner. Dette er næringer som vil være viktige for 
vekst og utviklingsmuligheter i framtida. Vi vil legge til rette for god drift av 
jord- og skogeiendommer og ha fokus på fremtidsrettede metoder og ut-
viklingsmuligheter. 

Vi vil: 

• Etablere kommunale landskapsprosjekter som kan gi retningslinjer for 
landskapspleie (jordvern) 

• Øke produksjonen innen jord- og skogbruk
• Videreutvikle og ha fokus på innovasjon av både jord- og skogbruk med 

tanke på muligheter innenfor bio-energi
• Holde kulturlandskap i hevd med beitedyr og aktiv gårdsdrift 
• Vurdere muligheter for aquakultur-prosjekter i våre vassdrag
• Fremme lokal verdiskaping gjennom kortreist mat.

Bosetting

Vi vil: 

• Synliggjøre og markedsføre Notodden kommune som et attraktivt bosted 
og som en naturlig del av utflyttingshorisonten rundt Oslo-regionen

• Arbeide for at ingen gårdsbruk er uten bosetting
• Legge til rette for boligbygging i hele kommunen
• Være pådriver for å utvikle en langsiktig plan for tilflytting til  

Notodden kommune.



2. Samferdsel

Notodden kommune er et knutepunkt for kommunikasjonene i Telemark. Stam-
veien E 134 er vår viktigste ferdselsåre. Vi vil vektlegge opprusting av Europavei-
en og vil særlig arbeide for å forbedre kommunikasjonene mellom Kongsberg og 
Notodden. Dette er viktig både for sysselsetting og for utdanningsinstitusjonene 
i regionen. Forholdene skal legges til rette for fullgode kollektive transporttilbud. 
Notodden Lufthavn AS er avhengig av statlige midler for å kunne opprettholde 
personbefordring.  

Vi vil: 

• Medvirke til videre drift av  
Bratsbergbanen 

• Arbeide for god kommunikasjon  
mellom Bratsbergbanen og  
Sørlandsbanen/Vestfoldbanen

• Arbeide for snarlig gjennomføring av 
trasé E134 Saggrenda – Gvammen, 
nord for Notodden 

• Tilrettelegge for å styrke rutetilbudet 
for timebussen (lokalt) 

• Gjennomføre vedtatt plan for  
opprusting av kommunale veier

• Støtte tiltak for trafikksikring og videre 
utbygging av gang- og sykkelveier i 
hele kommunen

• Gjøre Notodden by godt tilgjengelig 
for bevegelseshemmede. Dette gjelder 
offentlig kommunikasjon, adkomst til 
forretninger og utesteder.

3. Miljø, klima og energi

Vår tids alvorlige utfordringer knyttet til miljø, klima og energi er av global karak-
ter, men løsningene må i stor grad utvikles og iverksettes lokalt. Både kommunen, 
næringslivet og hver enkelt innbygger må være med og ta ansvar. Notodden skal 
vektlegge disse perspektivene når vi utvikler ‘det gode sted å bo’.

Vi vil:

• Arbeide for lavere energibruk i offentlige bygg
• Fremme bruk av alternative energikilder
• Vurdere å ta i bruk el-biler som tjenestebiler i sentrumsnære områder
• Styrke kommunens kompetanse innenfor klima og energi
• Sikre gode bomiljøer og bevare grønne lunger i sentrum og andre tettbygde 

strøk 
• Arbeide for miljøvennlig søppelhåndtering i kommunen
• Føre en politikk som berekraftig, fordi vi erkjenner og respekterer at bruk av 

naturressurser er å låne eller å ta fra våre etterkommere.



4. Oppvekst

Barnehage og skole skal bidra til økt kunnskap og sosial utjevning. Alle barn og 
unge skal kunne utvikle sine evner og anlegg i et inkluderende og trygt fellesskap 
uten mobbing og frykt. Barn og unge skal bli møtt med forventninger, entusi-
asme og tro på at de vil klare seg i livet. Gjennom god organisering og ledelse 
skal ressursene utnyttes slik at mål for barnehage og skole blir nådd og tilpasset 
opplæring blir en realitet. Det skal tilrettelegges slik at barn og unge får brukt og 
videreutviklet både sine praktiske og teoretiske evner.

Vi vil:
 
• Igangsette bygging og oppgradering av Sætre barneskole og  

Notodden ungdomsskole
• Tilrettelegge for Heddal barneskole på Vidar 
• Videreføre barnehage og 1-10 skole i Gransherad
• Videreføre full barnehagedekning med hovedvekt på kommunale barnehager 

ved nyetablering
• Styrke tidlig innsats av forebyggende tiltak og lette overgangene mellom 

barnehage - barneskole – ungdomsskole - videregående skole 
• Videreføre og utvikle alternativer som kan hindre frafall i ungdomsskolen og 

drop-out i videregående skole 
• Bedre samarbeidet mellom hjem, barnehage og skole
• Konkretisere lokale kvalitetskriterier i barnehage og skole 
• Vedlikeholde skolebygg og uteområder – satse på trivsel
• Videreføre norskopplæring for flyktninger og innvandrere i alle aldre
• Satse på forebyggende arbeid og sikre at barn og unge under barnevern får den 

hjelpen de trenger. 

5. Eldreomsorg

Eldres kunnskaper og erfaringer er en 
viktig ressurs for samfunnet. Eldre skal 
ha muligheter for aktive og innholds-
rike liv. De eldre skal ha mulighet for 
gode kulturtilbud. God eldreomsorg er 
å sikre de eldre et verdig liv med valg-
muligheter, respekt og privatliv. De som 

trenger hjelp, skal ha trygghet for at de vil få den hjelpen de trenger.

Vi vil: 

• Sikre nødvendig antall sykehjems-, korttids- og rehabiliteringsplasser
• Være pådriver for bygging av tilpassede boliger for eldre
• Legge til rette for en godt utbygd hjemmetjeneste, så de eldre kan bo hjemme 

så lenge de ønsker
• Sørge for at alle som trenger enten sykehjemsplass eller heldøgns omsorgs-

bolig, skal få det
• Bevare Gransherad bygdeheim og samhandlingen mellom bygdeheimen og 

hjemmetjenesten
• Støtte opp om det kulturelle tilbudet for eldre
• Gi mulighet til livskvalitet og utfoldelse med arbeidsstue og andre aktiviteter 
• Være lydhøre for innspill fra Eldrerådet. 



7. Kultur og frivillighet
Det gode sted å leve – og oppleve

6. Helse og omsorg

Vi skal føre en politikk som vektlegger folkehelse og tidlig innsats for å fore-
bygge helseplager og alvorlige sykdommer. En godt utbygd og tilpasset helsetje-
neste skal være tilgjengelig for alle. Alle barn og unge skal ha like rettigheter og 
mulighet til utvikling, uavhengig av foreldrenes økonomi. Godt forebyggende 
arbeid er avhengig av tverrfaglig samarbeid. Sosiale stønadsordninger bør kreve 
aktivitet fremfor passivitet.  Vi vil fremme god kvalitet og samordning innenfor 
rusfeltet og for mennesker med psykiske lidelser.

Vi vil:

• Opprettholde lokalsykehuset med akuttfunksjoner og en velfungerende  
legevaktordning

• Videreutvikle lokalsykehuset som Øvre Telemarks fremtidige regionsykehus, 
med vekt på utvikling av medisinske kompetansemiljøer. 

• Bruke Helsestasjonen aktivt i det forebyggende arbeidet
• Sikre et godt tilbud for behandling og rehabilitering av rusavhengige
• Styrke forebygging og rusomsorg i Notodden kommune
• At unge funksjonshemmede får et tilrettelagt tilbud. Sikre  

brukermedvirkning i tilrettelegging av tiltak i skole og arbeidsliv
• Bygge universelt tilrettelagte boliger til unge med spesielle behov 
• Sikre at gebyrer for hjemmetjenester og praktisk bistand har en sosial profil
• At de som trenger det, skal ha tilgang til gunstige låneordninger gjennom 

Husbanken. 

Notodden har forutsetninger for å være et meget attraktivt sted å leve og oppleve. 
Stor bredde i kulturlivet – der profesjonell aktivitet og amatørvirksomhet går 
hånd i hånd – er et viktig element i dette. Vi skal ta vare på og videreutvikle disse 
kvalitetene. 
Utfoldelse gjennom kultur og opplevelse av kultur er en nøkkel til trivsel og 
tilhørighet i lokalsamfunnet. Deltakelse i kultur er også en godt egnet måte å 
engasjere og inkludere innflyttere til kommunen.
Et bredt frivillig engasjement er en stor ressurs i kommunen. Dette gjelder både 
innenfor kulturarbeidet, i forebyggende arbeid og i hjelpearbeid. Notodden 
Arbeiderparti er opptatt å utvikle et enda bedre samspill mellom offentlige og 
frivillige krefter. 

Vi vil:
• Sikre godt vedlikeholdte arenaer for idrett og kultur
• Vektlegge mangfold og bredde i idretts- og kulturtilbudet
• Støtt opp om flere kulturtilbud rundt Heddal stavkirke/Heddal bygdetun
• Vil støtte og samarbeide med frivillige og andre aktører
• Være en aktiv medspiller for Notodden Bluesfestival
• Støtte og stimulere det lokale kunst- og håndverksmiljøet
• Koble satsingen på jakt, fiske og friluftsliv mot turisme, tilrettelegge  

sammenhengende kultur- og vandreruter i Telemark
• Være støttespiller for tilrettelagte ski- og tur-anlegg som Grønkjær og Tinnemyra 
• Støtte tilrettelegging og vedlikehold av opparbeidede badeplasser 
• Oppmuntre frivillige krefter, så som natteravner, for å fremme trygghet for alle
• Engasjere foreninger og frivillige for å gjøre det lettere for flyktninger og tilflyttere å 

etablere seg og finne tilhørighet i kommunen 
• Videreutvikle samarbeidet med frivillige organisasjoner/sosiale entreprenører for å 

bidra til folkehelsearbeid for bekjempelse av fattigdom 
• Støtte lokale prosjekter som spesielt ivaretar ungdomsgrupper med sammensatte 

problemer, for å kunne gi dem bedre muligheter til å fullføre utdanning og komme i 
arbeid. 



8. Kommunen som arbeidsgiver og oppdragsgiver

Notodden kommunes viktigste oppgave er å yte gode tjenester til innbyggerne. 
Kommunen skal sikre at ansatte i offentlig sektor til enhver tid har den nødvendige 
kompetanse for å utføre sine oppgaver. Kommunen skal også være en god og  
ansvarlig arbeidsgiver. Vi skal legge til rette for et inkluderende og  
ikke-diskriminerende arbeidsliv for alle. Notodden kommune skal motvirke  
useriøse aktører i næringslivet gjennom å stille krav i anbudsrunden og følge opp 
med kontroll der arbeidet utføres.

Vi vil:

• Satse på godt lederskap på alle nivåer slik at kommunen drives profesjonelt og 
ansatte føler seg vel ivaretatt

• Utvikle kvalitet og innhold i tjenestene gjennom et tett samarbeid med de an-
satte og videreføre tre-partssamarbeidet 

• Bruke lover og avtaleverk som grunnlag for arbeidsgiverpolitikken 
• Arbeide mot sosial dumping, bl.a gjennom aktiv tilslutning til ILO–konvensjon 

nr. 94 og videreutvikling av “Skiensvedtaket” som kommunestyret fattet i 2014
• Si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester
• Satse på gode fagmiljøer i alle sektorer og oppfordre til tverrfaglig samarbeid
• Videreutvikle samarbeidet med andre kommuner 
• Redusere bruken av ufrivillig deltidsarbeid 
• Jobbe for at det ansettes minimum 20 lærlinger årlig
• At kommunen skal eie sine bygg, ikke leie. Vi sier nei til såkalte OPS-løsninger 

når det skal reises skoler, aldershjem og lignende bygg.

Notodden Arbeiderparti


