
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTIPROGRAM 2015-2019 
BAMBLE ARBEIDERPARTI 

 

 
 



Til programmet 
«Vi staker ut en ny politisk kurs i Bamble, 
for det trenger kommunen. Vi gjør det 
som er bra enda bedre, finner nye 
løsninger på områder som ikke fungerer, 
og legger opp til ny vekst og utvikling.» 

 
 

Kommunen har i de siste årene hatt nedgang i antall innbyggere. 
Fortsetter denne utviklingen vil kommunale tjenester stå overfor en 
stor utfordring. Det blir færre til å bære kostnadene til omsorg, helse, 
skole og tekniske tjenester. Dette må vi snu, og jeg er sikker på at vårt 
program er rett medisin til å få snuoperasjonen i gang! Jeg er også 
ydmyk nok til å innse at vi ikke har alle svarene, men jeg er helt sikker 
på at vi har satt riktig kurs. Jeg er også helt sikker på at vi har et godt 
mannskap som er på vakt og vil takle både ukjente grunner, dårlig vær 
og andre farer som helt sikkert vil dukke opp i de neste fire åra. Med 
kommunens ansatte og innbyggerne på lag skal vi få dette til – for 
sammen er vi sterke! 

Vekst i befolkningen krever arbeidsplasser. Jeg er glad for at vårt 
program er offensivt og gir muligheter for nye og eksisterende 
bedrifter til å utvikle og etablere seg i kommunen vår. Vi mener at vi 
best legger til rette for næringslivet, gjennom å gi tilgang til god 
infrastruktur, byggeklare tomter, og ikke minst med en tett og god 
dialog med næringslivet selv. 

Boligbygging har alltid stått høyt på Arbeiderpartiets politiske agenda. 
Vi mener at vi trenger en større variasjon i boligmassen, flere 
leiligheter og billige førstehjemsboliger. Kommunale boligområder er 
en annen viktig sak for oss, og vi vil jobber for at kommunen tar et 
større ansvar gjennom å erverve og opparbeide boligtomter. 
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Vi har gode barnehager og god skole i Bamble, men ikke uten 
utfordringer. Sviktende elevtall utfordrer kvaliteten. Vi må tørre å 
tenke nytt. Både jeg og partiet tror at ungdom fra alle deler av 
kommunen kan ha godt av å skifte miljø. Dette vil kanskje sveise 
ungdommen nærmere sammen, samtidig som ressursene utnyttes 
bedre, sånn kan ungdommene våre få et bedre grunnlag på veien 
videre i livet. Vi ønsker derfor å diskutere endringer i skolestrukturen. 

Mange som bor i kommunen vår trenger ekstra hjelp. Jeg er glad for at 
vi i vårt program ser enkeltmennesket i kommunen. Vi vil at du skal 
oppleve at kommunen stiller opp uansett hvor du bor. Avstander kan 
vi ikke gjøre noe med, men tjenestetilbudet skal oppleves rettferdig 
uavhengig av hvor du bor i kommunen. Vi er klokkeklare på at best 
tjenestetilbud oppnår du gjennom en sterk offentlig sektor, som både 
kan og evner å gi de tjenestene du fortjener. Vi ønsker ikke å sette 
disse viktige delene av kommunens ansvar ut på anbud! 

Jeg er stolt av programmet vårt, og det gir gode svar på hvordan vi 
skal utvikle Bamble kommune til en bedre kommune å bo, arbeide og 
være i – for alle! 

Jeg håper du er enig med meg og at du velger vår stemmeseddel i 
september!  Godt valg! 

 
 
Hallgeir Kjeldal 
Ordførerkandidat 
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Partiprogram 2015 – 2019 
 
 
1. Barn og Oppvekst 

 
2. Kultur 

 
3. Bolig 

 
4. Næring & Arbeidsliv 

 
5. Infrastruktur 

 
6. Helse & Omsorg 

 
7. Klima og Miljø 
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1. Barn og oppvekst 
Barndommen er livets grunnmur. Det er samfunnets ansvar at vi sikrer 
alle en best mulig start på livet. 

 
Barnehagene våre skal gi våre yngste en trygg og god start på livet. 
Lave priser og nok barnehageplasser er en av våre kjernesaker. Fremst 
av alt skal barnehagen være en arena for sosial utvikling. Drift av 
utdanningsinstitusjoner skal være offentlige. Derfor skal vi forhindre 
ytterlig privatisering av barnehagesektoren. 

 
Bamble Arbeiderparti ser viktigheten av en tidlig innsats for barn og 
unge. Denne perioden er avgjørende for å sikre innbyggerne våre et 
godt liv. Velfungerende barnehager hvor barna får ivaretatt sine behov, 
er en prioritert oppgave for Bamble Arbeiderparti. 

 
Gjennom vårt kommunale ungdomsråd skal vi også legge til rette for at 
ungdommen blir hørt. Dette vil vi gjøre fordi kommunens unge er 
framtiden i vårt samfunn. 

 
Skolene våre har vært nedprioritert lenge nok, og det er på tide å ta 
innover seg realitetene. Elevtallet i kommunen er stadig synkende, og 
for å kunne gi ungdommene våre et godt tilbud, må man gjøre endringer 
i skolestrukturen. Dette endringsarbeidet skal gjøres i nært samarbeid 
med det kommunale foreldreutvalget. 
Arbeiderpartiet er en garantist for at alle elever i grunnskolen skal ha 
det beste utgangspunktet for starten på det videregående skoleløpet. 

 
I den videregående opplæringen vil Bamble Arbeiderparti satse på 
tverrfaglig kompetanse som vil bidra til å gi en mer tilpasset 
opplæring, og vi vil dermed legge til rette for å bedre utbytte av 
undervisningen. 
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Bamble Arbeiderparti vil derfor: 
 

 Tilrettelegge for bedret kvalitet i skolen med økte driftsmidler og 
styrking av forholdet mellom foresatte og skole. 

 Skolene skal til enhver tid være opprustede og moderne. 
 Skolens lærematriell skal til enhver tid være oppdatert. 
 Videreutvikle skolens IKT-satsing. 
 Forbedre integreringen av barn med flerkulturell bakgrunn. 
 Videreføre miljøarbeidertjenesten i skole og barnehage. 
 Ved reelt behov, opprette en døgnåpen barnehage. 
 Jobbe for innføring av heldagsskole og derav en leksefri skole. 
 Styrke rådgivertjenesten i ungdomsskolen. 
 Legge til rette for at alle elever i Bamble skal ha et godt og 

likeverdig tilbud i ungdomsskolen. 
 Legge til rette for valgfag i ungdomsskolen. 
 Ha aktiv påmelding til skolegudstjenester i kommunen. 
 Etablere en ungdomsklubb på Stathelle. 
 Vi vil jobbe for at alle barn og unge i skole og barnehage har en 

trygg og mobbefri hverdag. 
 Vi vil tilrettelegge for tverrfaglig kompetanse i 

utdanningssystemet. 
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2. Kultur 
Bamble kommune skal være et godt sted å bo. Ønsket om et aktivt og 
variert kulturliv i alle deler av kommunen, er en forutsetning for å 
oppnå dette. Ved å bistå med midler håper vi å bidra til et levende 
Bamble med kulturtilbud til folk i alle aldre. 

 
Vi i Bamble Arbeiderparti ønsker kultur- og idrettstilbud som 
imøtekommer ungdommens behov, uavhengig av foreldrenes inntekt. 

 
Kultur og idrett handler om den enkeltes livskvalitet og identitet, og 
derfor er det viktig at slike tilbud er tilstede i hverdagen til hver 
enkelt. 

 
Frivilligheten er samfunnets viktigste arena for felleskap, og Bamble 
Arbeiderparti ønsker å gi alle kommunens innbyggere mulighet til å 
delta i dette fellesskapet. Derfor ønsker vi å lage arenaer hvor 
frivilligheten møter den administrative og politiske ledelsen i 
kommunen til gjensidig utveksling av erfaringer. 

 
 
Bamble Arbeiderparti vil derfor: 

 
 Videreutvikle og styrke den kommunale kulturskolen og 

skolekorpsene. 
 Hjelpe lokalt musikkliv med tilgang på lokaler til øvelser og 

konserter. 
 Videreføre gratis trening for idretten i kommunale lokaler/ baner 
 Videreutvikle Sentrumsgården i Langesund til kulturaktiviteter. 
 Videreutvikle Bamble kommunes positive holdning til festivaler, 

utstillinger og kulturmøteplasser. 
 Utnytte kompetansen til de eldre gjennom møteplasser for å 

videreføre kulturelle tradisjoner og aktiviteter. 
 Ta vare på og utvikle kystkulturen i Bamble og bygge opp et 

kystkultursenter i Langesund. 
 Beholde og øke støtten til lag og foreninger. 
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 Kjøpe inn rockecontainere som skal plasseres strategisk i 
kommunen. 

 Jobbe for rimeligere kulturtilbud for brukerne i kommunen. 
 Si nei til å leie ut kommunale eiendommer til sirkus som 

benytter seg av ville dyr. 
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3. Bolig 
 
Bamble Arbeiderparti har som målsetting å oppnå befolkningsvekst i 
kommunen. Vi vil føre en streng praksis for bygging nær sjøen. 
Allmenne interesser skal ha fortrinn. Eventuell bygging i strandsonen 
må avklares gjennom kommunale planer. 

 
Arbeiderpartiet vil arbeide for at Bamble til enhver tid skal ha 
attraktive boligtomter tilgjengelige i alle deler av kommunen, men vi 
vil prioritere områder som ligger innenfor «bybåndet». Dette fordi nær 
tilknytning til kollektivtransporttilbudet er viktig i planleggingen av 
nye boligområder. 

 
Boliger tilpasset mennesker med spesielle behov skal også prioriteres. 

 
Bamble Arbeiderparti vil derfor: 

 
 Bygge førstegangsboliger med rimelig husleie. 
 Åpne for mer boligbygging, etablere næringstomter og 

samarbeide med private grunneiere. 
 Være en pådriver for å bygge boliger til boligsøkende med 

spesielle behov. 
 Jobbe for «gjentetting» i etablerte boligområder. 
 Satse på bygging av seniorleiligheter. 
 Gi kommunalt tilskudd til kostnad utover 100.000 for etablerte 

private boliger som tilkoples vann og avløpsnettet. 
 Arbeide for utvikling av et mer variert boligtilbud, for 

eksempel flere leiligheter 
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4 . Næring & arbeidsliv 
 
Bamble Arbeiderparti vil styrke samarbeidet med de ansattes 
organisasjoner, og aktivt arbeide for å styrke 3-parts-samarbeidet 
(politikere-administrasjon-ansattes organisasjoner). 
Arbeiderpartiet vil jobbe for at Bamble kommune skal være mer aktiv 
i sin rolle som arbeidsgiver. 
Arbeiderpartiet vil bekjempe sosial dumping og svart økonomi ved å 
innføre klare retningslinjer for at useriøse aktører ikke skal utføre 
arbeid for Bamble kommune. 
Vi ønsker også å sette strengere krav til hvem vi handler med, og det å 
være aktiv lærlingebedrift skal vektlegges når kontrakter skal skrives. 

 
Bamble har et mangfoldig næringsliv. Vi har industri, 
handelsvirksomhet, reiseliv, primærnæringer og tjenesteytende 
virksomhet. Bamble Arbeiderparti vil at dette mangfoldet skal 
utvikles. 
Vi vil tilrettelegge for nye industrietableringer i Bamble kommune. 
Attraktive arbeidsplasser er en grunnleggende premiss for tilflytting. 
Vi mener at trygge jobber er attraktive jobber, derfor ønsker vi å være 
forutsigbare ovenfor næringslivet i kommunen. 

 
Vi vil også vurdere å opprette et utviklingsselskap hvor målsettingen 
er å skape vekst til ny og eksisterende næring i kommunen. 
Reiseliv og turisme er en viktig næring i kommunen. Bamble 
kommune må ha særlig god kontakt med næringsaktører og andre 
offentlige aktører innenfor dette området. 
For oss er det viktig å styrke fiskerienes stilling i vårt distrikt. Derfor 
vil gi også legge til rette for rekruttering til denne sektoren gjennom å 
jobbe for en regional utdanningsmulighet, vi ønsker å tilrettelegge for 
at vi fremdeles har yrkesfiskere i vår kommune. 
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Landbruket er viktig i et mangfoldig Bamble. Arbeiderpartiets 
overordnede mål for landbrukspolitikken er matsikkerhet, landbruk i 
kommunen, økt verdiskaping og et bærekraftig landbruk. Med landets 
begrensede areal for matproduksjon, der dyrket og dyrkbart areal 
utgjør 3 % av landets totale areal, er det nødvendig med et sterkt 
jordvern. 

 
Bamble Arbeiderparti vil ha levende tettsteder, og et ekstra fokus på å 
legge forholdene til rette for nærings- og handelestableringer som 
bidrar til at alt ikke skal foregå på kjøpesenter. 

 
Bamble Arbeiderparti vil derfor: 

 
 Jobbe for videre utvikling av turisme og reiseliv i kommunen i 

nært samarbeid med næringen/grunneierne og offentlige aktører. 
 At kunst, kultur og opplevelser blir viktig for helheten av 

næringsutviklingen i kommunen. 
 Legge til rette for stor og småindustri (Bolig/Næring 

nisjenæringer) 
 Opparbeide Frier Vest i samarbeid med fylkeskommunen. 
 Etablere regionhavn på Asdalstrand. 
 Arbeide for økt rekruttering, flere heltidsstillinger og mindre 

ufrivillig deltid. 
 Jobbe for at en regional sjøfart/fiskerilinje legges til Bamble 

videregående skole. 
 Skape arbeidsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne, i 

det offentlige og private. 
 Bamble kommune skal til enhver tid ha 1 lærling pr. 1000 

innbygger, og disse skal tilbys minimum 50 % stilling ved 
avlagt fagprøve. 

 Jobbe mot nedbygging av dyrkbart areal. 
 Legge til rette for næringsutvikling knyttet til knutepunktene for 

ny E18. 
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5. Infrastruktur 
En solid infrastruktur legger grunnlaget for utvikling av kommunen 
vår. Den må sees i sammenheng med nye næringsetableringer og 
ønsket om befolkningsvekst. 

 
For Arbeiderpartiet er det helt avgjørende at man prioriterer 
næringsutvikling og også infrastrukturen som er nødvendig for at 
industrien skal kunne satse i Bamble. 

 
Vi vil jobbe for å ta i bruk alle deler av kommunen, for at du som 
innbygger skal ha nærhet til kommunens tjenester, uavhengig av 
transportmiddel og avstand. 

 
Vi ønsker å tilrettelegge for god flyt i trafikken, og at så mange som 
mulig finner det attraktivt å reise kollektivt. 

 
Bamble Arbeiderparti vil derfor: 

 
 Fortsette arbeidet med trafikksikring og bygging av gang og 

sykkelveier, blant annet gjennom tettstedene på strekningen 
Åby- Valle - Feset og langs E–18 og Gang og sykkelvei fra 
NATO-anlegget til Stathelle. 

 Garantere for minst mulig opphold mellom nedleggelse og 
opprettelse av ny skytebane 

 Ferdigstilling av Rv 353 - «Gassveien» 
 Samtlige boliger i Bamble skal kobles på det offentlige vann og 

kloakknettet 
 Jobbe for «gjentetting» av boligområder 
 Arbeide for et livssynsnøytralt gravferdslokale 
 Styrke vedlikeholdet av kirkene. 
 Planlegge for Svømmehall. 
 Iverksette den gamle reguleringsplanen for opprustning av gamle 

Stathelle. 
 Opprettholde støtten til turistkontoret i kommunen. 
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6. Helse og omsorg 
 
Bamble Arbeiderparti ønsker at kommunens helse og omsorgs- 
tjenester skal utføres av det offentlige. Vi ønsker økt grunnbemanning 
i helsevesenet for å sikre at alle ansatte får mest mulig tid til å ivareta 
hver enkelt pasient. Faste ansettelser i 100% stilling er vår løsning for 
å skape et forutsigbart og trygt arbeidsliv for kommunens 
arbeidstakere. 

 
Det er enklere å skape friske unge, enn å reparere syke gamle. 
Bamble Arbeiderparti vil prioritere forebygging av dagens 
livsstilsykdommer. God folkehelse er avgjørende for friske og 
lykkelige mennesker, det er vårt felles ansvar å tilrettelegge for at 
hvert enkelt menneske får muligheten til å ivareta sin egen helse. 
Effektiv forebygging starter ved ung alder og varer livet ut. 
Barnehager, skoler og arbeidsplasser er noen av våre viktigste arenaer 
for forebygging av livsstilsykdommer. 

 
Tidlig innsats er også vårt viktigste virkemiddel mot psykiske 
problemer og psykiske lidelser. For å bekjempe frafall i skolen og 
sykefravær i arbeidslivet, ønsker vi tilgjengelige lavterskeltilbud for 
alle kommunens innbyggere. 

 
God helse gjennom et langt liv gir også muligheten til en god og aktiv 
alderdom. Eldre skal ha gode muligheter for utfoldelse og livskvalitet. 
De som trenger hjelp, skal få den hjelpen de trenger, samtidig som 
man må legge til rette for at flere kan bo hjemme lenger. 
Bamble Arbeiderparti vil ikke sette menneskers liv på anbud. Derfor 
ønsker vi at helse og omsorgstjenesten skal utføres av det offentlige. 
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Bamble Arbeiderparti vil derfor 
 

 Øke antall plasser med heldøgns pleie, samt etablere flere 
aldersboliger, noen med to soverom. 

 Øke kompetansen blant fagpersonell for å gjøre dem rustet til å 
håndtere nye oppgaver. 

 Arbeide for økt rekruttering, flere heltidsstillinger og mindre 
ufrivillig deltid i helse og omsorgsenheten. 

 Jobbe for å redusere ventetiden for behandling i barne- og 
ungdomspsykiatrien. 

 Styrke tilbudet til mennesker med psykiske lidelser, samt 
etablere flere plasser i bofellesskap. 

 Videreutvikle kommunens tilbud innenfor rusomsorg. 
 Være pådriver og initiativtager, sammen med NAV, for å få flere 

ut i arbeid, enten ved kommunale tiltak eller avtaler med 
næringslivet. 

 Jobbe for at det både i offentlig og privat næringsliv 
opprettes/tilrettelegges arbeidsplasser for personer med nedsatt 
funksjonsevne. 

 Øke antall avlastningsplasser og antallet bemannede boliger for 
funksjonshemmede. 

 Øke antall dagaktivitetsplasser. 
 Styrke det offentlige informasjonsarbeidet om ernæring og 

kosthold samt gevinsten av fysisk aktivitet. 
 Oppfordre skolene til prioritering av god seksualundervisning. 
 Ha fokus på LHBT-(lesbiske, homofile, bifile, transpersoner) 

områdene i undervisningen i grunnskolen. 
 At helsesøstre for ungdom må få mulighet til å henvise direkte til 

det psykiske helsevesenet. 
 At alle som trenger det skal ha rett til en person som man kan 

forholde seg til, i det psykiske helsevesenet. 
 Styrke samarbeidet mellom helsetjenestene, skole, barnevern, og 

frivilligheten. 
 Styrke tilbudet til demente. 
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7. Klima og miljø 
Bamble arbeiderparti vil være en pådriver for et miljøvennlig 
lokalsamfunn. 
Vi vil at det skal arbeides aktivt med klimautfordringer lokalt. 
Utgangspunktet er handlingsplanen for reduksjoner i klimagassutslipp. 
Denne er utarbeidet av kommunene i Grenlands-samarbeidet, samt 
næringsliv, forskningsinstitusjoner, miljøorganisasjoner og fylket. 
Kommunen må sammen med innbyggerne ta et ansvar for 
gjennomføring av miljøretta tiltak i hverdagen. 

 
Offentlig sektor må gå foran å ta ansvar for å begrense 
klimaendringene. Hensyn til klima og miljø må integreres i all 
planlegging i kommunen. En samordnet areal- og 
transportplanlegging, hvor klima og miljø spesielt vektlegges, blir 
viktig for å kunne nå klimamålene. Gjennom god arealplanlegging kan 
kommunen bidra til reduserte utslipp både fra transport og fra 
stasjonær energibruk. 

 
Gjennom å ta hensyn til klimautslipp ved lokalisering av boliger, 
arbeidsplasser og ulike tjenester, vil man også bidra til lavere lokal 
forurensning. Kommunen har også et ansvar for å ta vare på sine 
naturverdier og dyrkbar mark. 

 
Bamble kommune må ha en god og virkningsfull kildesortering. 
Det er også viktig å tilrettelegge for materialgjenvinning i hushold og 
på gjenvinningsstasjonene. I tillegg må spillvarme fra 
avløpssystemene bli resirkulert slik at dette kan brukes til oppvarming, 
dette og andre energiøkonomiserende (ENØK) tiltak er viktig i 
omlegginga til et grønt lokalsamfunn. 
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Bamble Arbeiderparti vil derfor: 

 Jobbe for at nye bygninger i Bamble blir plusshus. 
 Tilrettelegge for mer miljøvennlig og fornybar energi, f.eks. 

bioenergi og vannbåren varme. 
 Tilrettelegge for ENØK-tiltak 
 Fortsette samarbeidet i Grenlands kystsone, blant annet ved å 

fokusere på biologisk mangfold og arealplanlegging. 
 Øke kompetansen om klimautfordringene og viktigheten av 

miljøvern på skoler og arbeidsplasser. 
 Opprette ladestasjoner for elbil. 
 Utvide åpningstidene på Eik miljøstasjon. 
 At alle kjøretøy som blir brukt i kommunal tjeneste skal over på 

hybrid- eller elbiler. 
 At det blir utarbeidet detaljert klimaplan for kommunen og følger 

opp denne. 
 Lokal tilpasset informasjon til innbyggerne om hvordan hver 

enkelt kan bidra til å spare miljøet, for eksempel opplysning om 
ENØK-tiltak. 

 At kommunen skal ta ansvar for å ta vare på sine naturverdier og 
dyrkbar mark. 

 Ha mer miljøvennlig arealplanlegging i kommunene. 
 At alle offentlige virksomheter, store og mellomstore bedrifter 

blir miljøsertifisert som miljøfyrtårn. 
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Kandidater til kommunestyrelista 2015-2019 
 

1 Hallgeir Kjeldal 
2 Hege Braathen 
3 Steinar Syversen 
4 Liv Brathen Norheim 
5 Jonas Bugtene Boulifa 
6 Linda Holien 
7 Arnfinn Nilsen 
8 Linda Palerud 
9 Jan Runar Arvesen 
10 Martine Tinderholt Øverland 
11 Nils Henrik Thorsdal Nilsen 
12 Anne Kari Mølmen 
13 Simen Ervik 
14 lngebjørg  Jakola Lillemoen 
15 Tom Rune Olsen 
16 Jeanette Sandberg Johansen 
17 Eirik Ellingsen 
18 Arne Dag Norheim 
19 Tone Bjørnerud 
20 Oskar lveland 
21 lngjerd Abrahamsen Michaelis 
22 Thorbj0rn Lillemoen 
23 Tone Lyngmo 
24 Svein Kare Kjennerud 
25 Trude Tangen 
26 Tom Warelius 
27 Liss-Brith Johnsen 
28 Andreas Hauen 
29 Margrethe Kvellestad 
30 Roar Isaksen 
31 Mona Flata 
32 Tom Egil Flata 
33 Ann Sølvi Kasene 
34 Geir Kaasa 
35 Bjørn Askjell Salvesen 
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